
Campanha 100 associados da Associação Cabeço Santo 
 

A Associação Cabeço Santo - Recuperação Ecológica e Paisagística (ACS) foi fundada em 
Dezembro de 2019 com o objetivo de promover a renaturalização de áreas degradadas pela 
expansão de monoculturas florestais e de espécies invasoras, e promover a melhoria do 
estado ecológico daquelas onde a vegetação espontânea é já dominante. Trata-se de uma 
Associação com área de intervenção na União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e 
Agadão, Concelho de Águeda. 

Actualmente com cerca de 50 associados, a ACS lança a campanha dos 100 associados! 

Porquê 100 associados? 

Sendo uma Associação de âmbito local, este é o número mágico para que, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela Portaria n.º 476/99 de 29 de Junho, a ACS seja reconhecida junto 
da Agência Portuguesa do Ambiente como uma ONGA – Organização Não Governamental de 
Ambiente. 

E porquê a necessidade deste reconhecimento? 

São várias as vantagens para o funcionamento da ACS, entre elas: 

▪ A possibilidade de poder solicitar o estatuto de utilidade pública; 

▪ A maior facilidade em candidaturas a apoios financeiros fundamentais para a 
concretização dos objetivos da ACS; 

▪ Vantagens fiscais. 

Contribua para esta causa! 

Se partilha dos nossos objectivos e reconhece a valia do trabalho realizado, junte-se a nós 
fazendo-se associado. 

Se já é associado, traga um amigo! 

As categorias de associados e respectivos valores da quota anual são: Associado Juvenil – 5€; 
Associado Efectivo – 10€ e Associado colectivo 100€. 

Mais informações em  https://ecosanto.com/ e através do e-mail: cabsanto@gmail.com 

Ao tornar-se associado da ACS, estará a contribuir para a recuperação de uma área de 
intervenção que atualmente já ultrapassa os 120 ha, que inclui um corredor ecológico ao longo 
de aproximadamente 5 km do curso do Ribeiro de Belazaima, no Concelho de Águeda. 

Esperamos por si! 

A Equipa da ACS. 
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