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Para além das propostas já apresentadas, que integram iniciativas a desenvolver nas instalações do
Centro de Educação Ambiental, a Esposende Ambiente irá também promover a realização de
actividades ligadas à sensibilização ambiental, com vista a uma utilização mais sustentável dos recursos
e à redução do impacte no ambiente decorrente do nosso estilo de vida. A colaboração no
desenvolvimento de projectos partilhados com várias entidades e a sensibilização da comunidade em
geral são alguns dos objectivos dos propostas do Programa de Educação para a Sustentabilidade.

Programa “Eco-Escolas”
Este programa de educação ambiental é promovido pela secção portuguesa da
Fundação para a Educação Ambiental e direccionado para as escolas. As
autarquias desempenham o papel de parceiras e colaboradoras no
desenvolvimento das actividades. Uma escola que pretenda ser reconhecida
com a Bandeira Verde deverá seguir a metodologia proposta e realizar
actividades no âmbito dos temas-base (água, resíduos e energia) e tema do ano.
Para mais informação consultar o seguinte site: www.abae.pt
Destinatários: Escolas 1º, 2º e 3º ciclos

Programa “Mais escola, mais planeta”
Tendo como ponto de partida a redução da sua pegada ecológica, os
estabelecimentos de educação e ensino concelhios que se encontram sob a
gestão do Município de Esposende serão desafiados a reduzirem os consumos
de energia e de água, e assim contribuírem efectivamente para a alteração de
comportamentos, para que a “escola” possa gerir de uma forma sustentável os
seus recursos.
As escolas e jardins de infância poderão trabalhar diferentes vertentes
ambientais, como energia, resíduos, água, entre outros, desde que devidamente
integradas nos projectos individuais. Paralelamente a Eamb e a autarquia farão
o acompanhamento dos consumos de água e energia. No final do ano lectivo,
50% do valor monetário que cada estabelecimento de educação e ensino poupar
em energia e em água, comparativamente com o ano lectivo anterior, será
entregue aos respectivos estabelecimentos de ensino na forma de material
escolar.
As normas de participação serão divulgadas junto dos potenciais participantes.
Destinatários: Jardins de Infância e escolas do 1º ciclo
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Desfile de Carnaval “Fantasia Ambiente”
À semelhança de anos anteriores, o Município de Esposende irá promover a
realização de um desfile de carnaval ecológico, cujo o tema incidirá
preferencialmente sobre as questões ligadas à energia – energias renováveis,
eficiência energética, fontes energéticas poluentes. As fantasias de Carnaval
poderão ser confeccionadas a partir de desperdícios ou, em alternativa, os
estabelecimentos de ensino poderão optar pela elaboração de acessórios, como
cartazes, faixas, adereços, etc, visando a sensibilização da população para a
importância do uso sustentado dos recursos energéticos. O objectivo final será a
realização de um desfile pela cidade de Esposende.
As normas de participação serão divulgadas atempadamente junto dos
potenciais participantes.
Destinatários: Todos os estabelecimentos de ensino e instituições concelhios.
Data de realização: 17 de Fevereiro de 2012

Hora do Planeta
À semelhança de anos anteriores, o Município de Esposende e a EAmb irão
aderir à campanha Hora do Planeta 2012, associando-se a cidadãos e empresas
em todo o mundo que irão participar num evento simbólico que pretende
estimular indivíduos, empresas e comunidades a tomarem medidas para reduzir
as emissões de carbono numa base contínua e diária. Assim, a 31 de Março de
2012 todos serão convidados a apagar as luzes durante uma hora, para mostrar
que, unidos, podemos fazer a diferença na luta contra as alterações climáticas.
Destinatários: Comunidade em geral
Data de realização: 31 de Março de 2012
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Galardão “Esposende tem BOA energia”
Em 2012 será lançada uma nova edição do Galardão “Esposende tem BOA
energia”, um galardão de reconhecimento de boas práticas em projectos que
promovam a gestão sustentada de energia, o combate às alterações climáticas,
bem como o desenvolvimento sustentável do concelho. Este concurso divide-se
em sete categorias:
Categoria estabelecimentos de educação e ensino
Categoria instituições de solidariedade social e associações
Categoria Indústria
Categoria Comércio e Serviços
Categoria Munícipe
Categoria Construção
Categoria Turismo
O regulamento desta iniciativa será divulgada atempadamente junto dos
potenciais participantes.

Newsletter “Este mês pense mais em…”
Será igualmente dada continuidade ao envio mensal de uma publicação em
formato digital que abordará diversas temáticas ambientais e que divulgará
também as iniciativas a desenvolver no Centro de Educação Ambiental.
Destinatários: Lista de contactos da base de dados da EAmb. Caso queiram
receber a newsletter, por favor informem-nos via e-mail.

