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DESTAQUES
A ANP|WWF Portugal foi oficialmente apresentada em Janeiro de 2018
Ultrapassámos os 100 associados com a Campanha #HomoNaturis e recebemos o estatuto oficial de ONGA
Distribuímos 6.000 euros a proprietários florestais certificados pelo FSC
através do Green Heart of Cork
Lançámos um relatório sobre gestão de Áreas Marinhas Protegidas
Lançámos o primeiro relatório ibérico sobre Incêndios Rurais
Lançámos a nova campanha do Fish Forward II com um photo wall interativo
Promovemos a campanha #ProtegeaAgua para manter a atual Diretiva
Quadro da Água

Organizámos em Lisboa a Pedalada pelo Planeta para celebrar a Hora do
Planeta, o primeiro Plastic Attack e a ação Um Único Peixe no Mercado de
Arroios
Reunimos pastores, caçadores, peritos, ONGs e outras entidades para
melhorar a coabitação do ser humano com o lobo ibérico
Reunimos mariscadores, instituições, ONGs e cientistas para cogerir o
percebe da Berlenga
Coordenámos a comunicação do projeto Douro Vivo
Lançámos o Manifesto para as Eleições Europeias onde apelamos a um
pacto pela natureza na Europa
Contribuímos para travar a pesca ilegal do cavalo-marinho na Ria Formosa

UM ANO EM FOTOGRAFIAS

RESUMO
Este é o primeiro relatório de atividades da Associação Natureza
Portugal em associação com a WWF (ANP|WWF Portugal). No contexto do acordo de cooperação entre a ANP e a WWF, destacam-se:

O alinhamento com a estratégia da WWF ao nível da conservação (Práticas
Globais), comunicação e marketing e de angariação de fundos e respetivo
reporte à WWF Internacional em todas as áreas de trabalho
O desenvolvimento dá área de Angariação individual / captação de associados com a contabilização de 103 associados a 31 de Dezembro de 2018 e
o lançamento da primeira campanha de captação digital em Novembro de
2018 –Homo Naturis – Defensor da Natureza.
O atingir da maioria dos objetivos delineados nos projetos de conservação
em curso e nas áreas de comunicação e angariação de fundos (80% em
média de objetivos atingidos)

A boa execução /taxa de sucesso na angariação de fundos, superando as
projeções iniciais (orçamento para 2018)
O trabalho na área de Governança e Influencia Política que não estava
previsto no Plano de Atividades de 2018, mas que se revelou estratégico
para a elevação do perfil da ANP|WWF Portugal junto das instituições e
autoridades nacionais e europeias (p.e. Manifesto Europeu para as Eleição
ao Parlamento Europeu, Documento sobre a Reforma da PAC, Manifesto
Nacional para as eleições à Assembleia da República);
Ao nível dos Recursos Humanos, foram recrutados 1 consultor afeto ao
projeto Terra+, financiado pelo Fundo Ambiental, e 1 novo colaborador a
tempo parcial para a área dos Oceanos ao abrigo do projeto Co-Pesca II,
financiado pelo MAR2020.

FLORESTAS
Aliança Ibérica para a
Conservação do Montado

Green Heart of Cork /
HABEaS

Plano de Participação Pública e
Envolvimento das partes interessadas

Evento - Pagamento SE a produtores
florestais (ação de campo e em sala
para assinalar o pagamento)

Organização de Workshop sobre
Boas Práticas Agrícolas
Análise dos objetivos de conservação
dos planos de gestão da Rede Natura
2000 em montado
Desenvolvimento de vídeos técnicos
sobre Boas Práticas Agrícolas (o 1º
sobre a Herdade do Freixo do Meio)

Incêndios
Produção do Relatório Ibérico sobre
Incêndios rurais em PT e ES

Certificação FSC em
Minifúndio
2 Sessões de formação sobre AVCs
para técnicos de associações florestais
1 Sessões de informação sobre AVCs
para Proprietários Florestais em Montalegre
Participação no Comité de Acompanhamento

Terra+
Desenvolvimento do módulo de
formação em escolas sobre Serviços
dos Ecossistemas
Apresentação da versão Beta do
HABEaS Mobile em Vila Nova de
Poiares
Sessão Pública de esclarecimento
sobre o PROF Centro Litoral em
Alvaiázere
Participação na consulta pública do
PROF Centro Litoral

OCEANOS
Áreas Marinhas Protegidas
Relatório X-Ray AMP em Portugal
sobre governança em AMP
Relatório sobre Serviços de Ecossistemas em AMP em Portugal

Campanha pelos Cavalos-Marinhos da Ria Formosa
Participação no consórcio SCIAENA,
CCMar e Fundação Oceano Azul para
combater a pesca ilegal de cavalos-marinhos da Ria Formosa
Desenvolvimento de um plano de
envolvimento de partes interessadas
com identificação de atores-chave que
servissem como embaixadores da
mensagem.

VIDA SELVAGEM
Grandes Carnívoros: Lobo Ibérico
Plano de Participação Pública e Envolvimento de Partes Interessadas
Organização de uma conferência: As Melhores Práticas de Gestão e
Conservação de Grandes Carnívoros numa Lógica Transfronteiriça
Desenvolvimento de plano de comunicação internacional e nacional
Produção do kit de comunicação

ÁGUA
Barragens no Rio Douro
Plano de Participação Pública e
Envolvimento de partes interessadas
e líderes de opinião e plano de advocacy

Acompanhamento das discussões do
Plano de Gestão da Bacia do Douro

Viagem com jornalistas à zona de
estudo

Water Stewardship

Ativação dos media sociais – Criação
de website, blog, media sociais, etc.

Apresentação de proposta a empresas para análise do risco de água
usando a ferramenta da WWF: Water
Risk Filter

Relatório X-Ray Bacia: Identificação e
caracterização de hotspots de biodiversidade na Bacia do Douro – Fase I

MERCADOS
Fish Forward – Fase II
Consumo sustentável de pescado: sensibilização e alteração de comportamento em consumidores, autoridades, empresas e pescadores – ações para
todos os públicos-alvo durante o 2 semestre de 2018
Assessment e Plano de melhoria Marriott Hotéis em PT

GOVERNANÇA
E POLÍTICAS
Cogestão: Apanha do
Percebe na Berlenga

ParticiPesca: cogestão em
pesca em Portugal

Envolvimento de todas as partes
interessadas

Acompanhamento do
desenvolvido pela EDF

Visita de Estudo a 1 Caso de Cogestão pesqueira em Espanha

Participação em variadas reuniões
com partes interessadas relacionados
com casos de estudo em avaliação

Facilitação e Mediação das reuniões
de preparação para lançamento do
Comité de cogestão
Plano de comunicação

diagnóstico

Influência em políticas públicas

PONG-Pesca

Estratégia Transfronteiriça

Participação nas reuniões da
PONG-Pesca

Em parceria com a WWF Espanha,
fomentar a gestão transfronteiriça dos
recursos naturais ibéricos, em particular a água e as espécies animais

Organização conjunta de atividades

C6

Influência Política

Participação nas reuniões da C6

Desenvolvimento de ferramentas para
influenciar a política ambiental em
Portugal

Organização conjunta de atividades

MARKETING E
RELAÇÕES
CORPORATIVAS

Brochura de apresentação ANP|WWF Portugal e projetos
Estabelecimento de contactos com empresas parceiras e potenciais
(top ANP|WWF Portugal 10 empresas)
Continuação do programa Check Out for Nature para hotéis
Continuação dos projetos Pão Panda e Terra Toys - jogos sustentáveis e
estabelecimento de novos produtos em licensing
Continuação do programa GHoC
Projeto Marriott / consumo sustentável de pescado /projeto Fish Forward

COMUNICAÇÃO

Anúncios de novas parcerias COFN
Evento Hora do Planeta 2018 - Março 2018
Comunicação dos projetos de conservação e atividades
Comunicação das atividades de Mkt e CR
Lançamento e divulgação do Relatório Planeta Vivo 2018 da WWF

Alinhamento com Campanhas de comunicação Internacionais da WWF e
Nacionais (C6 e Pong-Pesca)
Gestão do Kanal Meo 506050
Gestão e renovação do Website da ANP-WWF
Gestão das redes sociais – FB. Tw e Instagram

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Desenvolvimento de candidaturas para Fundos privados:
- Empresas e Fundações
Desenvolvimento de candidaturas a fundos públicos:
- Mar2020
- LIFE+
- Fundo Ambiental
- Fundo Azul
- Outras oportunidades

ASSOCIADOS

Desenvolver o Programa de Associados, Grandes donativos e Heranças:
- Página Web dentro de website ANP|WWF Portugal;
- Flyer 'Torne-se membro; Brochura 'Obrigado'
- E-newsletter para membros e parceiros (3x ano)
- Campanha de captação Homo Naturis / Defensor da Natureza

Website: www.natureza-portugal.org
Twitter: https://twitter.com/wwf_portugal
Instagram: https://www.instagram.com/wwfportugal/
Facebook: https://www.facebook.com/portugalWWF/

