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Nº. de ações
realizadas

Datas das 
ações Participantes

Visita ao Aterro Sanitário 2
5 e 12  de 

março
50

Visita à ETAR 2 14 e 21 de abril 50

À descoberta das poças de maré 2
29 de abril /e8 

de maio
38

Percurso florestal 1 10 de março 24

World Action Day 1 22 de abril 350

Visita ao PNLN / Trilho da Natureza 1
9 de março e 
17 de abril

25

Exposição “Esposende do rio até ao 
mar” 

1 22 de abril Indeterminado

Palestra sobre energias renováveis 1 8 de junho 51

















MÊS
TEMA ABORDADO

Este mês pense mais…

Janeiro
GESTÃO DE RESÍDUOS

… em separar os seus resíduos

Fevereiro
CONSUMOS SUSTENTÁVEL

… em consumo sustentável

Março
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

… na Hora do Planeta

Abril
SEGURANÇA

… na saúde e segurança nos locais de trabalho

Junho
EFICIÊNCIA ENERGIA

… em reduzir o seu consumo sem renunciar ao seu conforto







INICIATIVA IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTE

Elaboração de plano de construção e

manutenção de Hortas

Escola de Pinhote – Marinhas

Jardim de Infância de Cepães - Marinhas
Centro Social de Palmeira de Faro

Identificação espécies – Jardim Autóctone de

Forjães (em colaboração com o GTF)

Escola EB 2,3 de Forjães

Apresentação de comunicação sobre 

sustentabilidade

Escola Secundária de Caldas das Taipas

Palestra RU's e compostagem J.I de Barral

Palestra “Libélulas e Libelinhas” Utentes da JUM e familiares

Vamos Limpar Palmeira Escola EB de Barral, CICS, Sementes da 

Liberdade

Vamos Limpar Curvos Escola EB e JI de Curvos

Nesta tabela estão identificados os principais apoios
prestados ao longo do ano letivo, bem como os
participantes diretos. Em cada uma das iniciativas.







Data e Horário Identificação dos visitantes Nº Participantes

16-03-2015 EBI de Forjães (7º A) 27

20-03-2015 Escola Profissional de Esposende (2 turmas) 51

20-03-2015 APPACDM 6

20-03-2015 Funcionários da Esposende Ambiente 15

21-03-2015
Associação Rio Neiva e Grupo de Jovens de 

Antas
12

12-05-2015 Funcionários da UNICER 46

















Notas finais
Globalmente o balanço do ano letivo em termos de concretização de iniciativas
no âmbito do Programa de Educação para a Sustentabilidade foi bastante
positivo , com uma taxa de concretização de 100%, muito devido a condições
climatéricas favoráveis, bem como à disponibilidade de transporte, que
favoreceu a realização das atividades calendarizadas.

Para o próximo ano será dada continuidade a várias iniciativas e, tendo em
conta as necessidades detetadas em termos de informação e sensibilização dos
munícipes para algumas questões ambientais, serão reformuladas algumas das
atividades, bem como incluídas novas ações, com vista à prossecução de
objetivos e metas nas áreas da separação seletiva de resíduos, da eficiência
hídrica e da prevenção das alterações climáticas.


