Conservação Quercus

Denúncias

Torne-se um vigilante do espaço que o rodeia!

As agressões ao espaço que o rodeia são agressões à sua qualidade de vida.

Sempre que se deparar com um atentado ambiental, tente averiguar, junto da população local, da Junta de Freguesia e
da Câmara Municipal, qua o objectivo da intervenção e se é ou não uma actividade legal.
Se necessário solicite a consulta de documentação para obter mais informações. O acesso à documentação sobre projectos ou
obras que necessitam de autorização de organismos oficiais é um direito de qualquer cidadão que está previsto na lei;
não tenha receio de fazer as perguntas que são importantes.

Reúna o máximo de informações sobre a situação em causa, nomeadamente:
Localização;
Qual é o propósito da obra;
Quem é o proprietário;
Quem é o promotor da obra
Em que data aconteceu ou se continua a acontecer;
Se possível recolhe dados de imagem (fotografias ou filme).

Denuncie!

Conservar a Natureza é um dever de todos os cidadãos.

Se detectar um atentado ambiental, não hesite: denuncie a situação às Autoridades. Entre em contacto com o SEPNA local
e exponha a situação ou ligue de imediato para o SOS Ambiente 808 200 520 e informe as autoridades da ocorrência.

Se for uma situação que se repete, faça uma pequena carta com a descrição dos factos e solicite informações sobre a situação
às Entidades Públicas responsáveis pela administração da área em causa:

CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
ARH – Administração da Região Hidrográfica
Câmara Municipal
http://conservacao.quercus.pt
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Conservação Quercus

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
Autoridade Florestal Nacional

Se possível tente sensibilizar a população e as associações locais para a questão. Reforce a sua denúncia junto da
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza.
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