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Assunto: Colaboração na Recuperação de um Bosque no Cabeço Santo da Serra do Caramulo.

Ex.mos S.res,
Esta comunicação é sobre a paisagem e a biodiversidade da nossa região, e sobre o esforço 

que propomos aplicar para conservar e recuperar uma pequena mas valiosa parcela da mesma.
A ocupação extensiva e intensiva do nosso espaço de montanha por plantações de árvores 

exóticas fez do Concelho de Águeda um daqueles em que esse processo mais alterou a paisagem 
tradicional e onde a biodiversidade foi reduzida à sua mais pequena expressão.

Certamente que, quando esse processo se iniciou, não existia uma clara consciência dos 
seus resultados nem da sua contribuição para um dos mais graves problemas à escala global: a 
erosão da biodiversidade e uma taxa de extinção de espécies que muitos consideram dramática 
para a Vida na Terra.

Mas agora o conhecimento existe, e, olhando para a paisagem que nos rodeia à luz dele, a 
conclusão impõe-se: o impacto de um cultivo pouco ou nada regulado de solos de montanha foi 
devastador para a paisagem e os ecossistemas nativos, já fortemente alterados por um usufruto 
tradicional entretanto desaparecido.

Pequenas áreas foram poupadas, contudo, a maioria delas por inadequação dos respectivos 
solos  para  o  cultivo.  Mas  são  elas  que  nos  revelam  um  vislumbre  de  diversidade,  beleza  e 
capacidade de adaptação da vida espontânea. Mesmo que não alberguem espécies particularmente 
raras ou ameaçadas a uma escala mais larga, elas são uma reserva de biodiversidade valiosa para o 
futuro da vida espontânea da nossa região. E, à escala local, são efectivamente lar para espécies 
que só aí podem ser encontradas.

Mas, mesmo que não afectadas directamente pelo cultivo, essas áreas são ameaçadas por 
outros factores como a flora invasora e os incêndios. Embora as formações espontâneas nativas 
tenham boa capacidade de recuperação face ao fogo, a presença da flora invasora pode tornar 
esse evento catastrófico.

É perante este contexto que a Quercus – Associação Nacional de Conservação da 
Natureza,  através  do  seu  Núcleo  Regional  de  Aveiro,  se  propõe  agir  na  freguesia  de 
Belazaima do Chão, Concelho de Águeda, adquirindo um terreno no Cabeço Santo e levando 
a cabo acções de campo com o propósito de limitar os danos provocados pelas espécies 
invasoras e expandir activamente as plantas nativas mais adaptadas. Estas acções estão já a 
ser  realizadas,  não  apenas  no  terreno  a  ser  adquirido  (por  acordo  com o  proprietário)  mas 
também em partes de uma propriedade da empresa de celulose Celbi, que esta se propõe reservar 
para efeitos de protecção.

Vimos deste modo apelar à sensibilidade da V/ empresa para o tema exposto, convidando-
vos  a  contribuir  da  forma  que  considerarem  mais  apropriada.  É  de  acentuar  que  todas  as 
contribuições  recebidas  se  converterão  em acções  práticas  de  conservação  da  natureza,  em 
particular, no caso deste Projecto, nas referidas no parágrafo anterior.
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Como podem as empresas colaborar com a Quercus?

Patrocínio
A empresa financia,  com ou sem exclusividade, um determinado projecto. Para além das 

actividades de execução do mesmo, a Quercus organiza acções de comunicação que ajudam a 
difundir o apoio da empresa ao projecto.

Donativos
A empresa efectua um donativo a um projecto,  ao abrigo do mecenato ambiental.  Este 

donativo é levado a custo em valor correspondente a 120% ou 130%, em caso de apoio plurianual.

Associação de Imagem
Quando um produto ou campanha pode ser considerado um modelo em termos ambientais, 

depois de avaliado com critérios definidos, a Quercus pode associar o seu nome e logótipo ao da 
empresa.

Edições próprias
A Quercus produz calendários, agendas, livros sobre a natureza, entre outras publicações, 

que podem ser oferecidas pelas empresas como brindes aos seus clientes, conferindo prestígio a 
quem os entrega.

Que vantagens obtêm as empresas ao colaborar com a 
Quercus?
• Apoio ao Ambiente;
• Responsabilidade da empresa na sociedade;
• Vantagem competitiva em relação às outras empresas;
• Reforço e melhoria da imagem de marca;
• Ferramenta de comunicação;
• Fidelização de clientes e trabalhadores.

No folheto anexo encontra-se informação adicional sobre o Projecto de Recuperação de um 
Bosque na Serra do Caramulo, no Cabeço Santo, freguesia de Belazaima do Chão, Concelho de 
Águeda.

Com os nossos cumprimentos e agradecendo desde já toda a atenção dispensada,

P’lA Direcção do Núcleo Regional de Aveiro da Quercus - A.N.C.N.,
O membro da D.N.R. de Aveiro coordenador deste Projecto,

(Paulo Domingues)

Anexo: Folheto do Projecto de Recuperação de um Bosque na Serra do Caramulo.
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