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INTRODUÇÃO

Tendo como linha orientadora a estratégia definida pelo município de Esposende
no que diz respeito à sensibilização e formação ambiental da população, a
Esposende Ambiente, enquanto empresa municipal de ambiente, tem como
grande propósito a promoção de um conjunto diversificado de iniciativas
dirigidas a todos os grupos da sociedade local, bem como à população visitante,
com vista à concretização de objetivos de sustentabilidade.

O município aposta assim claramente na formação e informação da população
em áreas consideradas atualmente como basilares numa estratégia de
desenvolvimento sustentável. Falamos, por exemplo, de questões relacionadas
com a preservação e utilização sustentada dos recursos naturais locais, a
valorização do património natural e construído, bem como a interiorização de
comportamentos ambientalmente mais adequados, como seja ao nível da
utilização dos recursos energéticos ou da gestão equilibrada dos resíduos
urbanos.

O Programa de Educação para a Sustentabilidade para 2013, para além dasO Programa de Educação para a Sustentabilidade para 2013, para além das
atividades dirigidas à comunidade educativa concelhia, cujo âmbito de atuação
pretende constituir-se como complemento ao trabalho desenvolvido pelo
Centro de Educação Ambiental, situado nas Marinhas, integra projetos a serem
desenvolvidos em outras áreas consideradas pertinentes para o concelho. As
propostas que a seguir se descriminam pretendem incentivar e incrementar o
envolvimento de todos os grupos da comunidade, potenciando desta forma a
participação ativa e construtiva da sociedade na definição de estratégias de
desenvolvimento sustentável. Por outro lado importa igualmente dar
continuidade ao trabalho realizado em anos anteriores e que se considera de
suma importância.

Para o desenvolvimento das iniciativas delineadas para 2013 é vital o apoio e
colaboração de várias entidades que, através da partilha de recursos e saberes,
contribuem efetivamente para a concretização das atividades e a prossecução de
resultados mais conducentes com os objetivos traçados.

Em www.esposendeambiente.pt podem encontrar informação atualizada sobre
as atividades em curso



Atividades Atividades 



Programa Eco-Escolas

Este programa de educação ambiental é promovido pela secção portuguesa da
Fundação para a Educação Ambiental e direcionado para as escolas. As
autarquias desempenham o papel de parceiras e colaboradoras no
desenvolvimento das atividades. Uma escola que pretenda ser reconhecida
com a Bandeira Verde deverá seguir a metodologia proposta e realizar
atividades no âmbito dos temas-base (água, resíduos e energia) e tema do ano.

As inscrições deverão ser realizadas até 31 de outubro na plataforma Eco-
Escolas em www.abae.pt/EcoEscolas.

Destinatários: Alunos do 1º , 2º e 3º ciclos do ensino básico.

Calendarização: Durante o ano letivo (consultar site da ABAE).

Programa Mais Escola, Mais Planeta

À semelhança do ano passado, e 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, bem como a 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. Paralelamente a EAMB
e a autarquia farão o acompanhamento dos consumos de água e energia. No
final do ano letivo, 50% do valor monetário que cada estabelecimento de
educação e ensino poupar em energia e em água, comparativamente com o
ano letivo anterior, será entregue aos respetivos estabelecimentos de ensino na
forma de material escolar.

As normas de participação serão brevemente apresentadas aos
estabelecimentos de educação e ensino concelhios.

Destinatários: Jardins de infância e escolas do 1º ciclo.

Calendarização: Durante o ano letivo.



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 questões ligadas ao tema da água – biodiversidade
aquática, energia hídrica, património construído associado à presença de água
(azenhas, poços, noras, pontes, etc), utilização sustentada dos recursos hídricos,
entre outras. As fantasias de Carnaval poderão ser confecionadas 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
hídricos. O objetivo final será a realização de um desfile pela cidade de
Esposende.

As normas de participação serão divulgadas atempadamente junto dos
potenciais participantes.

Destinatários: Estabelecimentos de educação e ensino, IPSS’s e Associações.Destinatários: Estabelecimentos de educação e ensino, IPSS’s e Associações.

Calendarização: 8 de fevereiro de 2013.



Programa “Educação para a Segurança”: 

Vidas Seguras

Este programa, desenvolvido pela Esposende Ambiente, é parte integrante do

Projeto Crescer Saudável, um projeto multidisciplinar dirigido à comunidade

educativa e assegurado por diversos parceiros, que tem como pressuposto a

criação de respostas integradas no âmbito da promoção da saúde em meio

escolar.

O projeto Vidas Seguras tem como objetivo geral a promoção para a segurança

infantil e segurança no trabalho, sendo que o mesmo se desdobra em duas

vertentes distintas:

Sessão “Crescer em Segurança”

Pretende-se com esta atividade sensibilizar, motivar e preparar as crianças paraPretende-se com esta atividade sensibilizar, motivar e preparar as crianças para

os princípios básicos da prevenção e da promoção para a segurança infantil

(como estar em casa em segurança, viagem para a escola em segurança,

comportamentos seguros na escola e segurança na internet).

Sessão “Trabalho Seguro Melhor Futuro”

Nesta sessão pretende-se dar a conhecer às crianças os riscos associados aos

locais de trabalho, e para os quais os trabalhadores devem estar protegidos,

quer no cumprimento das Regras Básicas de Segurança no Trabalho, quer com o

recurso aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

Destinatários: Alunos do 4º ano do 1º ciclo.

Calendarização: Durante o ano letivo.



Dia a dia, pense verde todo o ano

Com esta iniciativa pretende-se o desenvolvimento de atividades que
contribuam para que, simbolicamente, se possam assinalar alguns dos dias do
calendário dedicados a temáticas ambientais. Estas ações serão direcionadas
para a comunidade educativa e para a população em geral.

Toda a informação sobre as atividades que serão realizadas no âmbito de cada
dia será disponibilizada com antecedência no site da EAMB.

Datas ambientais importantes

Dia Mundial da Floresta  …..21 de março

Dia Mundial da Água …..22 de março

Dia Mundial da Terra  ….. 22 de abril

Dia Mundial da Biodiversidade ….. 22 de maio

Dia Nacional da Energia ….. 29 de maioDia Nacional da Energia ….. 29 de maio

Dia Mundial do Ambiente ….. 5 de junho

Destinatários: População em geral.

Calendarização: Durante o ano letivo.



Galardão “Esposende tem BOA energia”

Em 2013 será lançada uma nova edição do Galardão “Esposende tem BOA
energia”, um galardão de reconhecimento de boas práticas em projetos que
promovam a gestão sustentada de energia, o combate às alterações climáticas,
bem como o desenvolvimento sustentável do concelho. Este concurso divide-se
em várias 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 divulgado atempadamente junto dosO regulamento desta iniciativa será divulgado atempadamente junto dos
potenciais participantes.

Apoio técnico aos projetos educativos

Sempre que solicitado pelos estabelecimentos de educação e ensino concelhios,
e dentro da disponibilidade da Esposende Ambiente, será dado o apoio técnico
possivel ao desenvolvimento dos projetos educativos das escolas na área do
ambiente.

Sempre que os docentes considerarem pertinente, deverão fazer chegar por mail

as suas necessidades, para que as mesmas possam ser avaliadas internamente .

Destinatários: População em geral.

Calendarização: Durante o ano letivo.


