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Nota Introdutória
O Plano de Atividades e Orçamento 2021 do Laboratório da Paisagem – Associação para a
Promoção do Desenvolvimento Sustentável, elaborado em conformidade com a alínea a) do artigo
16º dos Estatutos desta Associação, que aqui se apresenta e se submete à aprovação dos
Associados, pretende dar continuidade à missão e propósitos traçados aquando da sua
constituição, posicionando-a como instituição relevante na Educação para a Sustentabilidade e
Investigação, Desenvolvimento e Inovação.
Reconhecendo-se o Laboratório da Paisagem como instituição de proa para o percurso que
Guimarães tem realizado no âmbito do Desenvolvimento Sustentável, o ano de 2021 continuará a
dar corpo a um conjunto de projetos de Educação para a Sustentabilidade e Investigação,
Desenvolvimento e Inovação, que respondem aos desafios da sociedade atual e contribuem para a
construção de um território mais sustentável. Pretende-se que o ano de 2021 seja mais um ano de
consolidação da matriz do Laboratório da Paisagem incrementada com novos projetos, novos
desafios e o reforço dos seus recursos humanos.
Na área da Investigação, Desenvolvimento e Inovação, o Laboratório da Paisagem
procurará, em 2021, abraçar um conjunto de projetos de promoção e valorização da natureza e
biodiversidade, bem como de monitorização, diagnóstico e recuperação dos recursos hídricos do
concelho. Ao mesmo tempo, continuará a versar o seu trabalho na leitura e caracterização do seu
território, propondo soluções que contribuam para um desenvolvimento sustentável. A procura de
novas soluções na área da Economia Circular é outro dos objetivos a que o Laboratório da Paisagem
se propõe ao longo do próximo ano, para além do desenvolvimento de soluções inovadoras que
contribuam para resposta a desafios emergentes, nomeadamente na área dos resíduos urbanos.
Na Área da Educação para a Sustentabilidade, a instituição continuará a pautar-se como um
parceiro fundamental na estratégia de educação ambiental gizada pelo Município de Guimarães,
através da coordenação e dinamização do programa PEGADAS junto da comunidade escolar, bem
como através da estreita colaboração com diversas entidades locais e nacionais para a construção
de uma sociedade mais interventiva e consciente.
Ao longo de 2021, o Laboratório da Paisagem permanecerá como suporte fundamental na
estratégia para a Sustentabilidade que Guimarães delineou desde 2014, assumindo um papel
fundamental no Plano do Desenvolvimento Sustentável Guimarães 2030, não apenas como sede
da sua Estrutura de Missão, mas essencialmente como parceiro principal nas suas áreas de
investigação. Ao mesmo tempo, o Laboratório da Paisagem continuará a assumir o seu papel, em
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fundos nacionais e internacionais que possibilitem o persecução dos objetivos da estratégia para a
sustentabilidade de Guimarães.
O fortalecimento do posicionamento do Laboratório da Paisagem em redes nacionais e
internacionais será, igualmente, um foco importante para a instituição de forma a assegurar a sua
sustentabilidade financeira.
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Mensagem da Direção
O Laboratório da Paisagem tem mantido o seu crescimento, sustentado numa visão
estratégica que intenta continuar a fazer deste uma instituição de proa na área da sustentabilidade.
Com uma aposta convicta na investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+i) e na Educação para
a Sustentabilidade, o Laboratório da Paisagem tem assumido o seu papel preponderante na luta
pelo desenvolvimento sustentável do território.
Ao longo do corrente ano, o Laboratório da Paisagem voltou a deixar bem vincada a matriz
da sua atuação, através dos diferentes projetos que liderou ou coliderou, de âmbito local, nacional
ou internacional. Realçam-se, igualmente, as várias candidaturas a financiamento realizadas, bem
como o sucesso traduzido pela aprovação de mais uma candidatura ao Fundo Ambiental do
Ministério do Ambiente e Transição Energética. Ao mesmo tempo, salienta-se a produção de novas
publicações com a chancela do Laboratório da Paisagem que cimentam o posicionamento da
instituição na sua área de atuação.
A cada ano de sucesso, deve renovar-se a responsabilidade e a ambição de fazer mais e
melhor, procurando-se cumprir a visão que esteve na génese da instituição e que é partilhada pelos
seus associados.
Saliente-se ainda que, num momento especialmente adverso por força do contexto de
pandemia que o mundo atravessa, o Laboratório da Paisagem tem sabido renovar-se e readaptarse, mantendo a ambição de cumprir e fazer cumprir com os objetivos delineados.
Espera-se que o ano de 2021 volte a ser mais um ano de crescimento e sustentação do
Laboratório da Paisagem no contexto local, nacional e internacional. Para além do nosso desejo,
parece ser, também, a consequência natural do plano de atividades ambicioso que se propõe para
o próximo ano. Para isso, o Laboratório da Paisagem deverá continuar a procurar envolver os seus
associados, outras instituições parceiras e a própria sociedade civil.

Valores – Investigação, Inovação, Participação, Experimentação, Divulgação, Sensibilização e
Sustentabilidade
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Órgãos Sociais
Conselho Diretivo
Presidente – Sofia Ferreira – Câmara Municipal de Guimarães
Vice-Presidente – Paulo Cruz – Universidade do Minho*
Vice-Presidente – Alberto Baptista – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Assembleia-Geral
Presidente – Diamantino Pereira – Universidade do Minho
Secretária – Dalila Sepúlveda – Câmara Municipal de Guimarães
Secretário – Rui Cortes - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Conselho Fiscal
Presidente – Frederico Meireles – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Relator – Sérgio Gonçalves – Câmara Municipal de Guimarães
Vogal – ACM Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – Diana Costa

*em representação da Câmara Municipal de Guimarães
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Associados
O Laboratório da Paisagem constituiu-se como Associação para a Promoção do
Desenvolvimento Sustentável em novembro de 2015.
A Câmara Municipal de Guimarães, a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro são os sócios constituintes desta Associação, permitindo desta forma uma
importante partilha entre o conhecimento científico de onde as universidades são atores basilares
e o conhecimento do território por parte do governo local. Assim, a integração destes três
associados tem resultado de forma efetiva no desenvolvimento de projetos, sejam eles de
educação para a sustentabilidade ou investigação e desenvolvimento, que pretendem ser força
motriz para o desenvolvimento de políticas ambientais diferenciadoras.
Desde 2016 que o Laboratório da Paisagem conta ainda, nos seus quadros como associados,
com a Associação Vimaranense para a Ecologia (AVE) e as quatro Escolas Secundárias do Concelho
(Escola Secundária Martins Sarmento, Escola Secundária Francisco de Holanda, Escola Secundária
Santos Simões e Escola Secundária de Caldas das Taipas) permitindo uma ampla aproximação entre
aqueles que desde há muito promovem ações que visam a defesa ambiental do território junto da
comunidade e a estreita relação entre o ensino pré-universitário e a investigação científica realizada
neste âmbito também com o forte contributo das universidades.
No decorrer do ano de 2017, o Laboratório da Paisagem recebeu ainda como seus
associados duas empresas que, no âmbito da sua responsabilidade social, têm procurado ser atores
principais na promoção de ações de sensibilização promotoras do desenvolvimento sustentável do
território, como são os casos da Lordelodis - Sociedade de Distribuição SA - Lorde e a ARRIVA
Portugal – Transportes Lda.
Já neste último trimestre de 2020, o Laboratório da Paisagem recebeu ainda como seu
associado a Junta de Núcleo de Guimarães – Corpo Nacional de Escutas, uma entidade que
apresenta na sua matriz a luta pela proteção e conservação da natureza e que tem tido, ao longo
dos últimos anos, estreitas e proveitosas colaborações com o Laboratório da Paisagem.
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Missão e Visão
Promover o conhecimento e a inovação, a investigação e a divulgação científica, contribuindo para
uma ação integrada e participada das políticas ambientais e do desenvolvimento sustentável,
visando um elevado nível de consciencialização ambiental, um eficiente metabolismo das cidades,
o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, assim como a proteção dos recursos naturais.
Visão – Ser, e ser reconhecido, como um agente ativo no âmbito das melhores práticas
internacionais em políticas do desenvolvimento sustentável.

Objetivos
Com base num trabalho multidisciplinar, pensar e difundir metodologias e processos indutores de
cidades ecológicas, sustentáveis, inclusivas e resilientes, por forma a promover a qualidade de vida
e o desenvolvimento sustentável em meio urbano, através dos seguintes objetivos específicos:
Promover uma eficiente utilização dos recursos naturais. Caracterizar os principais parâmetros
associados à qualidade ambiental, promover a sua monitorização e interpretação, bem como a
definição de um quadro de atuação preventivo;
Preservar a biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas. Reforçar o conceito de
estrutura verde para a cidade e sua envolvente, gerando contributos para o processo de gestão e
planeamento do espaço;
Promover campanhas de sensibilização e consciencialização. Incentivar um papel mais
interventivo dos cidadãos na defesa da qualidade do ambiente natural e construído;
Analisar as dinâmicas paisagísticas. Com base numa abordagem transdisciplinar, promover a
compreensão dos processos de transformação da paisagem, e o desenho de visões criativas no uso
e apropriação de espaços e lugares;
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Estudar soluções promotoras de ecoeficiência dos sistemas urbanos. Com base numa visão
holística, promover a investigação e a inovação, promovendo a sua sustentabilidade e resiliência.
Incentivar o desenvolvimento de projetos inovadores. Criar um ambiente favorável à prossecução
de projetos de experimentação prática e conceptual, contribuindo para sociedades mais inclusivas
e ecológicas.
Promover novas fileiras económicas. Estimular a sustentabilidade e o crescimento económico,
fomentando a criação e a incubação de novas fileiras empresariais na área agrícola, florestal,
alimentar, energética e ambiental.

Áreas de Intervenção
O modelo de gestão do Laboratório da Paisagem está baseado numa relação de confiança entre a
Câmara Municipal de Guimarães, a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro e é um modelo dinâmico, perspetivado na evolução da atividade do equipamento.
Dentro da Acão do Laboratório da Paisagem na qual assenta a prossecução dos seus objetivos, há
três que se destacam, pela sua própria caracterização e de acordo com a função a que é destinado,
pretendendo que desenvolva a seguinte atividade:
Investigação & Desenvolvimento – atividades e projetos de investigação baseados no
conhecimento científico, desenvolvendo ideias e inovando nas mais diferentes áreas,
nomeadamente da Natureza e Biodiversidade, Recursos Hídricos, Território e Paisagem, Ambiente
Urbano ou Economia Circular;
Educação para a Sustentabilidade – coordenação e dinamização de projetos que promovam a
educação e consciencialização para a sustentabilidade, procurando contribuir para a construção de
uma sociedade mais informada, atenta, consciente e crítica;
Comunicação e Formação – atividades assentes na sensibilização, consciencialização, formação e
qualificação sociais e ambientais, promovendo campanhas de sensibilização, workshops, cursos
com produção de materiais a divulgar para diferentes públicos-alvo, realização de exposições
relacionadas com as mais diferentes temáticas gerais ou específicas relacionadas com o
desenvolvimento sustentável e a proteção e promoção do património natural.
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Educação Para a Sustentabilidade
Laboratório da Paisagem de Guimarães – Associação para a Promoção do Desenvolvimento
Sustentável tem mantido, ao longo do seu trajeto, o caminho de conciliação entre a sua função
enquanto centro de educação para a sustentabilidade e centro de investigação & desenvolvimento
e inovação em sustentabilidade com aplicação direta ao território. Assim, o Laboratório da
Paisagem pretende posicionar-se como um instrumento determinante para a decisões de políticas
ambientais municipais.
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1. Programa PEGADAS

Ciente da preponderância da Educação para a Sustentabilidade Ambiental em Guimarães,
o Laboratório da Paisagem manterá este como um dos focos principais em 2021, com a coordenação
e operacionalização do programa de educação municipal PEGADAS, promovendo não só a realização
de parte das atividades neste inseridas, mas igualmente coordenando o diálogo entre escolas e
parceiros, e a Câmara Municipal de Guimarães.
O

programa

PEGADAS

2020/2021

manterá

o

portal

Pegadas

Guimarães

(www.pegadasguimaraes.pt), como o principal motor para inscrição, divulgação e partilha de
informação com a comunidade escolar. A grande aposta para 2021 assentará no reajuste da maioria
das atividades para uma versão de ensino à distância, bem como a disponibilização de fichas
técnicas, vídeos temáticos e manuais de apoio, desenvolvidos pelo Laboratório da Paisagem ou
pelos parceiros do programa, como resposta efetiva à atual situação de pandemia por Covid-19 e
como incentivo à autonomia dos docentes na dinamização das atividades.
O ano letivo 2020/2021 será também marcado pela integração de três novas atividades âncora,
baseadas em temas chave no âmbito da estratégia municipal para a sustentabilidade ambiental,
como são:
- A preservação dos recursos hídricos do concelho, através da ação âncora "Patrulhas do rio
Ave: Ave.Watching";
- O Pacto Europeu Contra os Plásticos e integração de Guimarães na Rede Eurocities para
redução do plástico de uso único, com a criação de uma ação âncora sobre a temática, denominada:
"Plástico: o invasor"
- A ação âncora "Clube da Proteção Civil", associada em 2020/2021, à temática da saúde
pública, como estratégia de sensibilização e combate ao novo Corona vírus.
Estruturalmente, o portefólio de atividades manterá a divisão temática nos 8 eixos propostos pelo
Referencial de Educação para a Sustentabilidade Ambiental desenvolvido pelo Ministério da
Educação: 1- Sustentabilidade, Ética e Cidadania; 2- Produção e Consumo Sustentáveis; 3- Território
e Paisagem; 4- Alterações Climáticas; 5 – Biodiversidade; 6- Energia; 7- Água; 8- Solos, não
descurando outras dimensões de caráter transversal, como o património, a cultura e a identidade.
11
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Serão incorporadas 5 novas atividades teórico-práticas: "Oceanos de Plástico"; "Abelhas:
Polinizadores em Ação"; "Mitos da Reciclagem"; "Microplásticos - o inimigo invisível"; " Vaca-lourauma espécie ameaçada.", todas passiveis de serem desenvolvidas por ensino à distância, com
exceção da atividade de ciência experimental sobre os microplásticos, que será presencial, nas
instalações do Laboratório da Paisagem.
Na valência PEGADAS +, direcionada sobretudo para ações fora do contexto escolar, com
foco em dinâmicas projetadas para a família, associação de país e comunidade em geral, serão
inseridas mais duas oficinas: "Aprender a compostar" e "Abrigos para insetos", procurando assim
dar resposta a uma procura destas temáticas no ano transato. Ainda no âmbito do PEGADAS +,
continuarão a ser preconizadas para os docentes, famílias e comunidade em geral, ofertas
formativas, oficinas e workshops, de cariz ambiental, como forma de continuar a promover
conhecimentos e comportamentos mais sustentáveis.
O portal PEGADAS manter-se-á como o sítio privilegiado para a partilha e difusão de boas
práticas escolares, fomentando uma competição saudável e a replicação de ações ambientalmente
sustentáveis pelas diversas escolas do concelho.
Finalmente, a articulação com todos os coordenadores PEGADAS far-se-á de forma colaborativa e
permanente, mas também através de uma Newsletter informativa de periodicidade mensal, com
divulgação de notícias e eventos locais, e propostas de desafios nas datas de relevo ambiental.
Em suma, o programa PEGADAS para o ano 2020/2021 procurará corresponder aos novos
desafios da situação atual, com novas estratégias, mas preservando o seu rigor, a sua identidade,
transversalidade e abrangência, de forma a complementar os currículos escolares e dar
continuidade ao trabalho de consciencialização e sensibilização para uma Educação Ambiental para
a Sustentabilidade de qualidade.
1.1 - Mascote Ecolino
Em 2021 procuraremos conceder um maior destaque à mascote do programa PEGADAS - o
Ecolino, através da concretização de pequenos vídeos que permitam aprendizagens e reflexões
sobre diferentes temáticas ambientais. Estes vídeos temáticos serão veiculados nos dias
comemorativos do calendário ambiental, nas diferentes plataformas do Laboratório da Paisagem e
incidirão sobretudo para um público pré-escolar e primeiro ciclo. Paralelamente produziremos uma
Eco Revista do Ecolino, com conteúdos lúdico-pedagógicos, em formato digital, a ser disponibilizada
em todas as interrupções letivas: natal, carnaval, páscoa e férias de verão, direcionada para alunos
do 1º Ciclo.
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2. Continuidade do Projeto-Piloto “O Ave para Todos”

Não tendo sido possível concluir no ano transato o projeto-piloto face ao surgimento da
pandemia por Covid-19, em 2021 retomar-se-á o projeto nos moldes inicialmente planificados.
2.1. Escolas
O projeto “O Ave para Todos” será retomado nas escolas com influência direta do rio Ave,
onde no ano transato não foi possível concluir o projeto. Em 2021 serão abrangidas um total de 19
escolas, 16 EB1 e 3 Escolas Secundárias. O objetivo do projeto é o de estabelecer uma ligação coesa
entre o rio e a comunidade escolar e capacitar os envolvidos através de ações teórico-práticas, de
forma a que estes se tornem agentes atentos e pró-ativos na preservação e conservação do rio Ave.
Em 2021 serão desenvolvidas mais de 90 ações nas escolas, seguindo como modelo
dinâmico os conselhos consultivos desenvolvidos no âmbito da Estrutura de Missão 2030, aqui
denominados por “Mini conselhos consultivos.” Estão projetados 5 mini conselhos consultivos: 1Recursos Hídricos e Biodiversidade; 2 - Equipa SWOT: Avaliadores do rio Ave; 3- Assembleia do rio
Ave; 4- Ave à Lupa: Ave.Watching; 5- Ave para todos: saída de campo.
Cada escola envolvida nomeará até um máximo de 20 alunos embaixadores, que serão alvo
de ações formativas pelos técnicos do Laboratório da Paisagem e que ficarão responsabilizados pela
difusão da informação dentro da sua comunidade escolar. Cada escola realizará, com apoio dos
técnicos do Laboratório da Paisagem, um mural no interior do espaço escolar, onde se exporá todos
os materiais resultantes dos mini conselhos consultivos.
2.2- Juntas de Freguesia e Brigadas Verdes
Paralelamente às escolas, dar-se-á continuidade à formação das 14 juntas de freguesia e 7
brigadas verdes envolvidas no projeto “O Ave para Todos”. Realizar-se-ão 14 saídas de campo,
acompanhadas pelos técnicos do Laboratório da Paisagem, com vista à aplicação in loco da ficha de
campo – Ave.Watching que permitirá aferir a qualidade ecológica das margens e leito do rio Ave e
a delineação de um plano de monitorização periódico e autónomo por parte das juntas de
freguesias e brigadas verdes envolvidas.
13
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3. Brigadas Verdes

O projeto Brigadas Verdes nasceu em 2016, de um desafio municipal às 48 juntas de
freguesias do concelho de Guimarães. Desse desafio foram criadas, até ao momento 29 brigadas
verdes todas constituídas por grupos de cidadãos voluntários cujo objetivo principal é o de atuar ao
nível da sua área de freguesia, através de dinâmicas diversificadas, em prol da melhoria das
condições ambientais locais, através de ações como: limpezas, plantação, manutenção dos espaços
verdes, florestação, identificação de espécies invasoras, entre outras.
Ao Laboratório da Paisagem caberá a função de gestão, monitorização, apoio operacional e
técnico-científico das ações das brigadas verdes, com a coordenação geral do Município de
Guimarães.
No final de cada ano de intervenção (até junho de 2021), o Laboratório da Paisagem
facultará ao Município um relatório final de cada brigada verde. Esse relatório será alvo de análise
por um júri externo ao Laboratório e ao Município e premiará a ‘Brigada mais Verde’. Ao Laboratório
da Paisagem caberá ainda a projeção de um plano de formação diversificado que permita a
capacitação dos elementos das brigadas verdes nas suas ações. Cada brigada verde deverá
frequentar obrigatoriamente um mínimo de 10 horas de formação anual.
Em 2021, as brigadas verdes terão uma página incorporada no portal do Laboratório da
Paisagem onde terão acesso às formações disponibilizadas, a notícias e informações relevantes, e
onde serão partilhas as fotografias das diferentes ações realizadas.
É meta para 2021 que todas as 48 freguesias constituam a sua brigada verde.
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4. Formação Docentes
É também proposta de atividade para 2021 fomentar os conhecimentos técnicos/científicos
da classe docente, dos diversos ciclos de ensino, incidindo sobre as áreas e os temas do programa
PEGADAS, através de ações de formação de curta/longa duração, com os contributos dos centros
de formação locais no sentido de conseguir a sua creditação.
Estas formações carecerão sempre de inscrição prévia e poderão ser ou não gratuitas
mediante a necessidade dos equipamentos envolvidos para a sua realização.

5. Exposições

Sendo o Laboratório da Paisagem um espaço aberto ao público com uma área dedicada a
exposições orientadas para a sensibilização, consciencialização e educação para a sustentabilidade
ambiental, é proposta para 2021 a melhoria e constante atualização da área expositiva do
Laboratório, nomeadamente:
•

Continuação da manutenção da exposição “Jardim Vertical”;

•

Manutenção da exposição dedicada à “Fauna fluvial” constituída por 3 aquários, com
espécies piscícolas nativas e representativas do rio Ave;

•

Construção de um "Jardim de aromáticas e biodiversidade" na área exterior do Laboratório,
com o intuito de apoiar as ações de educação ambiental, quer através da demonstração de
boas práticas de construção e manutenção de um jardim exterior, quer através da
observação da biodiversidade.

•

Atualização permanente das informações dos painéis expositivos referentes aos diferentes
projetos em curso e respetivos conteúdos e materiais.
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•

Aquisição de um ecrã/ mesa interativa que permitirá assegurar alguma autonomia nas
visitas não guiadas ao Laboratório e conferirá um carater mais inovador e dinâmico às
explanações dos projetos científicos e às sessões de educação ambiental.

Em 2021 continuaremos a acolher exposições temporárias em articulação com os projetos
vigentes do Laboratório da Paisagem ou sempre que estas forem consideradas pertinentes no
âmbito da missão e atuação do Laboratório da Paisagem.

6. Atividades Pedagógicas do Laboratório da Paisagem
É proposta para 2021, a integração de mais atividades de caráter transversal e inclusivas no
portefólio do Laboratório da Paisagem, divulgado na página da instituição. Estas atividades são
projetadas e direcionadas para toda a comunidade, incluindo públicos externos ao concelho de
Guimarães. As novas atividades terão uma tipologia teórico-prática, formato oficina e jogos lúdicopedagógicos, no sentido de potenciar o conhecimento e a sensibilização ambiental através de
dinâmicas mais focadas na ação.
São propostas: "Reciclagem: Verdades e Mitos"; "Pelo mundo dos microplásticos"; "Agentes
Polinizadores"; Embaixadores Vaca-loura"; "Atelier de compostagem doméstica"; "Oficina: Abrigos
para insetos"; "Jogo de chão - Plástico o Invasor" e " Jogo de Chão - Gloria Ambiental".
Sendo o portefólio de atividades do Laboratório uma ferramenta de Educação Ambiental
em constante evolução poder-se-ão conceber, ao longo de 2021, parcerias com entidades locais,
nacionais ou internacionais, no sentido de aumentar o leque de oferta pedagógica e ir ao encontro
das solicitações e necessidades formativas da comunidade.
Todas as atividades do Laboratório terão um valor associado que assegure os custos dos
equipamentos necessários à boa execução da atividade ou um valor simbólico de inscrição por
participante.
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7. Outros Projetos de Educação Ambiental

7.1 – Guimarães mais Floresta

No seguimento dos anos anteriores a atividade Guimarães Mais Floresta continuará a ser
uma atividade âncora do Programa de Educação para a Sustentabilidade Ambiental - PEGADAS e
uma ação de foco do Laboratório da Paisagem. Continuar-se-á a divulgar esta atividade no sentido
de incentivar a plantação de árvores de espécies autóctones por parte de escolas, associações,
empresas e comunidade em geral, no sentido de promover um concelho mais verde e sustentável.
Importa ressalvar que para 2021, as árvores a plantio serão árvores de médio porte com 1.5m a 2m,
em vaso ou torrão, de forma a potenciar o sucesso da plantação. O período de plantio só ocorrerá
nos meses de outubro a março.
O Laboratório da Paisagem fará a gestão das inscrições dos participantes no programa,
sempre em articulação com Município de Guimarães. Todas as plantações no concelho de
Guimarães só ocorrerão mediante a autorização prévia do Município. Ao Laboratório da Paisagem
caberá acompanhar as atividades, com um ou dois técnicos de Educação Ambiental, no sentido de
veicular informações sobre a importância da floresta autóctone e explanação das características das
espécies a plantar. As escolas, associações, empresas e ou privados que se inscreverem neste
programa terão que assegurar os meios humanos suficientes para a concretização da plantação.
Pela regulamentação do Guimarães Mais Floresta, a monitorização das árvores plantadas, nos dois
primeiros 2 meses, será da responsabilidade das entidades que efetuarem a plantação, no sentido
de incutir responsabilização e consciência ambiental. Todas estas informações serão transmitidas
aos interessados deste programa no momento da inscrição.
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7.2 – Eco Parlamento

O Eco Parlamento de Guimarães tem vindo desde 2014 a estimular o diálogo jovem em
torno do desenvolvimento sustentável. O Eco Parlamento, ação âncora do Programa de Educação
Ambiental de Guimarães - PEGADAS, destina-se a todas as escolas do ensino básico do concelho de
Guimarães. Esta ação pretende invocar nos jovens participantes uma atitude mais alerta, proactiva
e participativa nas decisões ambientais que dizem respeito à cidade e ao concelho em que habitam.
O foco fundamental do Eco Parlamento é o de envolver crianças e jovens na promoção de uma
cidadania global ativa e uma maior consciencialização do papel de cada um na construção de um
mundo mais sustentável.
Em 2021 será dinamizada a 6ª edição do Eco Parlamento que, tal como na edição passada,
contará com cooperação do Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC). Mais uma
vez, esta edição trabalhará a Agenda 2030 e a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, no sentido de promover a identificação de desafios ambientais vimaranenses e a
procura de soluções sustentadas para o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento sustentável do
concelho. Cada grupo inscrito selecionará e trabalhará 1 dos 17 objetivos do Desenvolvimento
Sustentável. No final da atividade realizar-se-á uma exposição e um portfólio digital das soluções e
propostas apresentadas.
Face à situação de pandemia por Covid-19, o ano 2021 contará com um formato diferente,
18
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mas do mesmo ano de escolaridade e, preferencialmente, da mesma turma, no sentido de facilitar
a operacionalização dos projetos. Toda a dinâmica do Eco Parlamento assumirá um formato
totalmente digital.

7.3 – Tertúlias – Café com Ambiente

Em 2021 é intenção do Laboratório da Paisagem manter as edições das suas tertúlias - “Café
com Ambiente”, em formato presencial ou webinar. Estas conversas informais pretendem inspirar
a comunidade vimaranense a refletir através de uma linguagem menos científica sobre os temas
elencados na Estrutura de Missão 2030 e, dessa forma informal, consciencializar, informar e
(re)educar para uma consciência mais ecológica e para a adoção de comportamentos mais
sustentáveis. Sempre que possível estender-se-á os “Café com Ambiente” para espaços públicos da
cidade de Guimarães e desafiar-se-á os participantes a dialogar sobre temas ambientais prementes
da atualidade.
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7.4- Manuais de Boas Práticas Ambientais
Em 2021 serão apresentados os manuais de boas práticas ambientais às entidades
desportivas, organizadoras de eventos sociais e hotelaria. Estes manuais servirão para nortear
comportamentos em prol de um serviço de maior qualidade, quer ao nível económico-financeiro,
sociocultural e ambiental, disponibilizando de uma forma transversal políticas e planos de ação
sustentados em medidas concretas que terão impacto direto, quer na entidade que as implementar,
quer na comunidade utilizadora.
Os manuais incluirão indicadores de entidades parceiras cujas áreas de atuação sejam
chave: como a gestão da água, resíduos, conforto térmico, acústico, entre outras, de forma a
disponibilizar um plano abrangente e eficiente para cada sector de atividade.
Importa mencionar que os manuais serão orientados numa perspetiva de responder aos
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 2030, definidos pela Organização das Nações Unidas
e ainda potenciar candidaturas a programas europeus como por exemplo o Green Key.
8. Eventos
Em 2021 um conjunto de variadíssimas atividades de promoção, educação e sensibilização
para a sustentabilidade ambiental continuarão a ser igualmente foco do Laboratório da Paisagem,
a fim de criar forte consciência ecológica e induzir a alterações de comportamentos face aos
principais desafios do mundo global. Assim, continuarão a ser preconizadas atividades que reforcem
a consciencialização ambiental das datas comemorativas como: Dia Internacional de Ação pelos
Rios; Equinócio da Primavera (com a 6ª edição da Festa da Primavera); o Dia Mundial do Ambiente;
o Dia Mundial da Água; o Dia da Árvore, entre outros dias de relevância ambiental.
O Laboratório da Paisagem continuará a coorganizar ações e dinâmicas nas semanas de
maior incidência e envolvimento de parceiros locais e regionais, como são: a Semana Europeia do
Ambiente (Green Week), a Semana Europeia da Mobilidade e a Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos.
Em abril de 2021 contamos participar novamente em mais uma edição do City Nature
Challenge, ação que decorre em 4 dias e que pretende envolver toda a comunidade vimaranense
na procura da biodiversidade no concelho de Guimarães através da utilização da App Biodiversity
GO!
20
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Refira-se que em 2021, apesar de assumirmos a realização dos eventos e as comemorações
dos diferentes dias temáticos, todos os programas e ações serão reajustadas ao contexto social atual
de pandemia por Covid-19, com regras que cumpram sempre as diretrizes da DGS e dos técnicos da
proteção civil locais.
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Investigação & Desenvolvimento
Desde a sua génese que o Laboratório da Paisagem tem apostado, fortemente, na
investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+i) como força motriz para o desenvolvimento
sustentável do território e para o aumento do conhecimento sobre o nosso património natural.
Em 2021, o Laboratório da Paisagem propõe-se a continuar a inovar através da resposta
aos principais desafios com que o território se tem deparado, assumindo o compromisso de
prosseguir com a aposta no conhecimento e na investigação. Deste modo, será dado seguimento
ao trabalho em curso, mas também à proposta de desenvolvimento de novos projetos científicos
de elevada relevância.
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1. O Ave para Todos

O projeto “O Ave para Todos”, iniciado em setembro de 2019, será prolongado durante o
ano de 2021, não só com o trabalho já descrito no âmbito da área da Educação Ambiental mas
também com a análise de todos os dados recolhidos na sequência da monitorização do estado
ecológico do rio Ave e a proposta de medidas de reabilitação e restauro fluvial.
Realce-se que no âmbito da I&D este projeto incluiu a monitorização contínua do estado
ecológico do rio Ave em onze locais de amostragem distribuídos ao longo do concelho de
Guimarães, através da(o) i) identificação das comunidades de macroinvertebrados bentónicos e
diatomáceas; ii) monitorização mensal de 12 parâmetros físico-químicos; iii) identificação,
georreferenciação e caracterização de obstáculos no rio, iv) desenvolvimento de procedimentos de
suporte à tomada de decisões, com base em informação científica; v) proposta de medidas de
mitigação e restauração ecológica do rio Ave, incentivando práticas de cidadania participativa; vi)
apoio à implementação de programas de Sensibilização e Educação Ambiental para o
desenvolvimento de comunidades sustentáveis, nomeadamente
Ao longo do próximo ano será ainda dinamizada a aplicação da ficha de verificação
Ave.Watching, com o devido acompanhamento científico.
A metodologia levada a cabo neste projeto resultará, também, numa publicação a
apresentar no início do ano de 2021, bem como na submissão de publicações científicas a revistas
científicas internacionais com revisão por pares.
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Refira-se que, face ao sucesso do projeto, está em curso a apresentação de uma
candidatura a financiamento que poderá culminar com a replicação da metodologia noutros
municípios atravessados pelo rio Ave.

2. Projeto Ecovia do Ave

A reabilitação e valorização do rio Ave e a recuperação da identidade entre o cidadão e o
rio são objetivos essenciais para o pleno usufruto do rio Ave, por parte da comunidade. Deste modo,
em 2021, o Laboratório da Paisagem assumirá a coordenação e desenvolvimento de um projeto
que, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e das Juntas de Freguesia atravessas pelo rio
Ave, culminará com novos percursos pedestres ao longo das margens do rio Ave.
Este projeto multidisciplinar, envolvendo todas as áreas temáticas do Laboratório da
Paisagem, será mais um contributo da instituição, e dos seus parceiros, para a valorização do
património natural de Guimarães.
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3. Projeto Aqualastic | Impacto dos plásticos nos ecossistemas

No último semestre de 2020, o Laboratório da Paisagem viu aprovada mais uma
candidatura a financiamento por parte do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da
Transição Energética. O projeto “Aqualastic – Educar, reduzir e valorizar” intenta sensibilizar para a
necessidade de moderarmos o consumo de plástico e de alterarmos alguns dos nossos
comportamentos diários. Através de uma forte campanha de comunicação e sensibilização, e do
desenvolvimento de soluções inovadoras, o Aqualastic pretende contribuir para mitigar o efeito
dos plásticos nos ecossistemas.
Assim, e em 2021, o Laboratório da Paisagem prosseguirá o estudo do impacto dos plásticos
e microplásticos nas linhas de água de Guimarães, numa nova linha de investigação que integrará
as diferentes áreas de atuação da instituição, nomeadamente recursos hídricos, natureza e
biodiversidade e economia circular.
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4. River’s Legacy

River’s Legacy é um projeto submetido ao programa LIFE (aguarda decisão) pelo
Laboratório da Paisagem, no âmbito de um consórcio com a Universidade do Minho e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A metodologia proposta, pelo seu carácter inovador, permitirá contribuir para a
reabilitação e restauro fluvial, com recurso a técnicas de engenharia natural, através do
envolvimento e comprometimento dos cidadãos. Desta forma, procurar-se-á recuperar a
identidade entre os cidadãos e as linhas de água, contribuindo para que um novo legado pode ser
deixado às novas gerações.
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5. Mobiliário Urbano – Redução e Valorização de Resíduos

Desde finais de 2015 que o Laboratório da Paisagem tem em curso um projeto que
pretende, através de soluções inovadoras, responder aos principais desafios colocados pelos
resíduos urbanos. Assim, as estruturas de mobiliário urbano EcoPontas, PapaChicletes e WCão
continuam a fazer parte do dia-a-dia da instituição através da sua comercialização para empresas e
municípios. Esta significativa receita tem permitido o reinvestimento em projetos de I&D que
incentivam à valorização de resíduos, nomeadamente os resíduosde pontas de cigarro e pastilhas
elásticas.
No ano de 2021 o Laboratório da Paisagem continuará a procurar difundir as estruturas de
mobiliário urbano existentes, a apostar no desenvolvimento de soluções de valorização de resíduos
e a desenvolver novas estratégias que contribuam para a limpeza das cidades.
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6. Biodiversity GO! – Promoção da biodiversidade

O aumento das pressões antropogénicas sobre os ecossistemas tem tido como
consequência a perda da sua biodiversidade. Neste sentido, o Laboratório da Paisagem tem
procurado empenhar-se em travar a perda de biodiversidade a nível local e global, promovendo o
conhecimento, conservação e proteção do património natural.
No próximo ano, o Laboratório da Paisagem continuará a cimentar a sua aposta na
promoção da biodiversidade, quer através de ferramentas já desenvolvidas nos últimos anos, quer
através da promoção de novas iniciativas e estratégias que resultem no maior conhecimento e
envolvimento da população, como são exemplos o Biodiversity GO!, a proposta de novas Rotas da
Biodiversidade e a participação no desafio mundial City Nature Challenge 2021.
P Laboratório da Paisagem continuará ainda a assumir, por delegação da Câmara Municipal
de Guimarães, a posição de chair/co-chair no Grupo Áreas Verdes e Biodiversidade da Rede
Europeia EuroCities.
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ORÇAMENTO 2021
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O Plano de Orçamento abaixo apresentado integra os objetivos estratégicos e as atividades
do Laboratório da Paisagem de Guimarães para o ano de 2021, procurando ser um exercício
equilibrado que cumpra com as diretrizes da missão e objetivos da instituição.
No ano de 2021, o Laboratório da Paisagem continuará a sua aposta no reforço das
condições humanas e materiais que lhe permitam o cumprimento dos projetos aqui vertidos. Nesse
sentido, e sempre de acordo com os projetos em curso, reforçará o seu quadro de elementos nas
áreas de Educação para a Sustentabilidade e Investigação & Desenvolvimento, se assim se justificar.
Ao mesmo tempo, este orçamento prevê as condições necessárias para o cumprimento
integral do Contrato Programa estabelecido com a Câmara Municipal de Guimarães que, em 2021,
contará com um incremento de obrigações e projetos.
O Laboratório da Paisagem manterá ainda um foco especial no cumprimento da sua missão
enquanto dinamizador e coordenador do programa ambiental municipal PEGADAS, bem como das
ações e objetivos decorrentes do projeto estratégico Guimarães mais Verde e da Estrutura de
Missão Guimarães 2030.
A exemplo do sucedido nos últimos exercícios, o Laboratório da Paisagem assume como
compromisso a apresentação de candidaturas para obtenção de financiamento externo que se
constituam como um importante suporte financeiro para a instituição.
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LABORATÓRIO DA PAISAGEM DE GUIMARÃES
Orçamento Previsional
2021
Despesa

Geral

%

Ed. Ambiental

%

I&D

%

Missão GMR 2030

TOTAL

%

Compra de Mercaddorias

-

€

500,00 €

30 000,00 €

-

€

30 500,00 €

Compra de Matérias Primas

-

€

1 650,00 €

4 350,00 €

-

€

6 000,00 €

Equipamento Administrativo

700,00 €

3 700,00 €

2 800,00 €

-

€

7 200,00 €

Equipamento Básico

1 000,00 €

2 000,00 €

19 000,00 €

-

€

22 000,00 €

Equipamento Diverso

1 235,00 €

1 850,00 €

3 877,00 €

6 180,00 €

13 142,00 €

Honorários

6 800,00 €

2 500,00 €

5 000,00 €

2 500,00 €

16 800,00 €

-

€

6 000,00 €

11 200,00 €

18 500,00 €

35 700,00 €

1 000,00 €

3 500,00 €

5 000,00 €

Despesas de Conservação e Manutenção

200,00 €

250,00 €

Limpeza e Higiene

200,00 €

Trabalhos Especializados
Subcontratos

Viaturas (ALD)
Informática e Equipamentos de Comunicação

€

9 500,00 €

300,00 €

250,00 €

1 000,00 €

250,00 €

300,00 €

250,00 €

1 000,00 €

3 250,00 €

3 250,00 €

3 250,00 €

3 250,00 €

13 000,00 €

700,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

6 700,00 €

-

€

2 000,00 €

5 000,00 €

1 500,00 €

8 500,00 €

200,00 €

250,00 €

300,00 €

250,00 €

1 000,00 €

-

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1 500,00 €

-

-

-

€

1 200,00 €
500,00 €

Material e Produtos de Laboratório
Material de escritório, Consumiveis, Livros e Docum.
Seguro de Responsabilicade Civil

€

Seguro Multiriscos

1 200,00 €

Seguro Automóvel

€

-

€

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

Combustiveis (Viaturas)

-

-

-

-

Comunicações e Correios

600,00 €

20%

Rendas e Alugueres

200,00 €

20%

€

€

750,00 €

25,0%

250,00 €

25,0%

€

€

-

€

900,00 €

30%

750,00 €

25,0%

3 000,00 €

300,00 €

30%

250,00 €

25,0%

1 000,00 €

Deslocações e Estadas

-

€

1 500,00 €

5 500,00 €

-

€

7 000,00 €

Despesas de Representação

-

€

3 000,00 €

3 800,00 €

6 960,00 €

13 760,00 €

Energia

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Água

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Rent a Car

-

€

250,00 €

Custo Aluguer de Transportes

25%

300,00 €

30%

45%

200,00 €

1 000,00 €

250,00 €

250,00 €

Transporte de Mecadorias

-

€

-

€

1 000,00 €

-

€

1 000,00 €

Propaganda & Publicidade

-

€

4 000,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido

450,00 €

450,00 €

1 150,00 €

1 275,00 €

-

€

-

€

-

€

1 275,00 €

Contencioso e Notariado

200,00 €

-

€

-

€

-

€

200,00 €

Outros Custos

200,00 €

-

€

-

€

-

€

Remunerações

27 184,00 €

20%

47 571,00 €

35%

40 776,00 €

30%

20 388,00 €

15%

135 919,00 €

Encargos

200,00 €

4 931,00 €

20%

8 629,00 €

35%

7 397,00 €

30%

3 698,00 €

15%

24 655,00 €

Seguro de Acidentes de Trabalho

500,00 €

25%

500,00 €

25%

500,00 €

25%

500,00 €

25%

2 000,00 €

Deslocações em Viatura própria

500,00 €

2 000,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

5 000,00 €

Formação Profissional

500,00 €

1 325,00 €

2 325,00 €

500,00 €

4 650,00 €

Higiena e Segurança no Trabalho

375,00 €

375,00 €

375,00 €

375,00 €

1 500,00 €

€

13 400,00 €

46 200,00 €

-

€

59 600,00 €

Outros Custos com o Pessoal

325,00 €

375,00 €

425,00 €

374,00 €

1 499,00 €

Impostos, Taxas e Licenças

500,00 €

-

€

-

€

-

€

500,00 €

Multas

400,00 €

-

€

-

€

-

€

400,00 €

Despesas Bancárias

300,00 €

-

€

-

€

-

€

300,00 €

Juros

150,00 €

-

€

-

€

-

€

150,00 €

73 000,00 €

451 000,00 €

Bolsas + Seguro Social

TOTAIS DESPESAS . . . .

Receita
Quotas
Jóias

-

55 000,00 €

Geral

114 500,00 €

%

9 000,00 €
-

Ed. Ambiental

100%

€

%

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

2 000,00 €

-

€

25 000,00 €

-

€

-

€

€

Venda de Mercadorias e Produtos

2 500,00 €

10%

-

€

-

€

Contrato Programa
Outras Receitas

TOTAIS RECEITAS . . . .

22 500,00 €
-

90%

€

5 000,00 €

10%

5 000,00 €

10%

40 000,00 €

80%

36 500,00 €

10%

109 500,00 €

30%

146 000,00 €

40%

-

€

55 000,00 €
-

€

TOTAL

%

€

-

Financiamentos Projetos

Missão GMR 2030

-

100%

€

%

€

2 000,00 €
-

I&D

-

Prestação de Serviços

Subsídios à Exploração

208 500,00 €

-

€

114 500,00 €
-

€

-

€

208 500,00 €
-

€

73 000,00 €
-

€

73 000,00 €
-

€

9 000,00 €

-

€

€

50 000,00 €
20%

365 000,00 €
-

€

451 000,00 €
-

€
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Parecer do Conselho Fiscal
Em cumprimento do mandato e das disposições legais e estatutárias, vimos submeter à V/
apreciação o nosso parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento apresentado pelo Conselho
Diretivo do Laboratório de Paisagem de Guimarães – Associação para a Promoção do
Desenvolvimento Sustentável relativo ao exercício de 2021.
Estes documentos traduzem a situação equilibrada da Associação em termos económicofinanceiros e a continuidade das suas atividades de promoção do desenvolvimento sustentável.
Ponderamos a exposição detalhada propiciada pela Direção Financeira e analisamos
também o exposto pelo Revisor Oficial de Contas, tendo sido decido emitir o seguinte parecer a
apresentar à Assembleia Geral da Instituição juntamente com os documentos previsionais
apresentados pelo Conselho Diretivo.
Assim, propomos que o Plano de Atividades e Orçamento 2021 seja aprovado.
Guimarães, 7 de outubro de 2020
O Conselho Fiscal

Assinado por : FREDERICO MEIRELES ALVES
RODRIGUES
Num. de Identificação: BI117702404
Data: 2020.10.15 16:51:13+01'00'

__________________________________
Frederico Meireles
Presidente do Conselho Fiscal

__________________________________

SÉRGIO
MANUEL DE
CARVALHO
GONÇALVES

Assinado de forma
digital por SÉRGIO
MANUEL DE
CARVALHO
GONÇALVES
Dados: 2020.10.15
08:26:24 +01'00'

Sérgio Gonçalves
Relator do Conselho Fiscal

__________________________________
Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados
Representada por: Diana Rosa Matos Fernandes da Costa – ROC 1212
Vogal Conselho Fiscal
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Conclusão
O Plano de Atividades e Orçamento 2021, que se submete a aprovação, volta a deixar
vincado o objetivo do Laboratório da Paisagem de continuar a trilhar um caminho de consolidação
enquanto instituição de relevo na área da sustentabilidade.
O reconhecimento granjeado pela instituição, bem como o conjunto de candidaturas que
têm sido aprovadas nos últimos anos, refletem a maturidade que o Laboratório da Paisagem já
exibe. Ao mesmo tempo, deverão servir como motivação para o desenvolvimento de novos e
inovadores projetos que continuem a contribuir para o cumprimento da sua missão.

Guimarães, 7 de outubro de 2020

O Conselho Diretivo

__________________________________
Sofia Ferreira
Presidente do Conselho Diretivo
Assinado por : PAULO JORGE DE SOUSA CRUZ
Num. de Identificação: BI064863344
Data: 2020.10.14 18:46:50 +0100

__________________________________
Paulo Cruz
Vice-Presidente do Conselho Diretivo

Assinado por : Alberto Moreira Baptista

__________________________________Num. de Identificação: BI03858358
Data: 2020.10.14 21:37:38 +0100

Alberto Baptista
Vice-Presidente do Conselho Diretivo
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