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Relatório de Actividades no Ano de 2.010
Proposta
1. Por Informação do Secretário-Geral da SGL, Prof. João Pereira Neto, datada de 2
de Março de 2.010, foi solicitado ao Sr. Presidente, Prof. Aires de Barros, a
reactivação da Comissão de Protecção da Natureza, inactiva há mais de 40 anos.
Esta Informação mereceu despacho favorável na mesma data, tendo sido
solicitado ao sócio João Caldeira Cabral que, com mais pelo menos 3 Sócios,
constituísse uma Comissão Instaladora, responsabilizando-se pela realização de
eleições, nos termos estatutários, até ao fim do corrente ano.
2. Em 18 de Maio realizou-se uma reunião na SGL, estando presentes 5 sócios, em
que se deliberou constituir uma Comissão Instaladora da Comissão de Protecção
da Natureza e marcada nova reunião para Eleição de uma Mesa Provisória.
3. Em 27 de Maio foi realizada uma reunião, tendo sido eleita a Comissão
Instaladora, composta por:
- Presidente – Eng. João Caldeira Cabral
- Vice-Presidente – Eng. Eugénio Sequeira
- Secretário - Eng. Ernesto Alves Rafael
Foi deliberado dirigir convites a 20 personalidades, abrangendo diversas áreas do
conhecimento representativas das actividades a desenvolver pela Comissão.
Foi ainda deliberada a elaboração de uma proposta de Regulamento Interno a
apresentar em próxima reunião.
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4. Em 29 de Junho realizou-se a 1ª reunião Geral da C.P.N. tendo-se analisado a
proposta de Regulamento Interno apresentada pela Mesa.
O documento foi objecto de algumas sugestões de alteração, tendo-se deliberado
que a redacção final ficaria a cargo da Mesa e seria apresentada em próxima
reunião.
5. Na Reunião Geral da CPN realizada em 15 de Dezembro foi apresentada uma
versão final da proposta de Regulamento Interno que, após algumas alterações,
foi aprovada por unanimidade.
A Mesa apresentou os objectivos para a elaboração do Plano de Actividades para
2.011, lembrando que se vai entrar no Ano Internacional das Florestas e
sugerindo os seguintes temas de debate:
- Florestas e Biodiversidade;
- Agro-ecossistemas de alto valor de conservação e os serviços prestados à
comunidade;
- Reforma da PAC, a Biodiversidade e a Floresta Autóctone;
A Mesa solicitou aos presentes a indicação de actividades alternativas ou
complementares e a designação de individualidades a convidar para
desenvolvimento dos temas, sugerindo o debate na próxima reunião, a realizar
em 14 de Janeiro próximo.
Sobre o tema

“Agro-ecossistemas de alto valor de conservação” foram

propostas duas deslocações a Moura/Barrancos e a Castro Verde, a realizar na
Primavera e Outono próximos.
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Foram ainda apresentados as novas personalidades que aceitaram integrar a CPN
esperando-se que no ano 2.011 possam estar a colaborar 20 Sócios.
6. Para o bom andamento dos trabalhos realizaram-se ainda reuniões da Mesa da
Comissão Instaladora da CPN em 16/7, 24/11 e 10/12/2.010.

