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Programa de Educação para a Sustentabilidade

O Programa de Educação para a Sustentabilidade para o ano letivo 2014/2015 integra 

um conjunto de propostas diversificadas, dedicadas a temáticas ambientais, e dirigidas 

à comunidade educativa concelhia e comunidade em geral. 

Neste documento são apresentadas algumas das iniciativas que se pretende promover 

ao longo do próximo ano. A informação mais detalhada e todos os aspetos relevantes 

relacionados com o desenvolvimento das ações serão atempadamente enviados aos 

estabelecimentos de educação e ensino, bem como IPSS’s e associações concelhias.

Importa salientar que para o desenvolvimento das iniciativas delineadas neste 

documento será 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 sobre as atividades em 

curso.



Projecto “ECO-Escolas”

O Município de Esposende, através da Esposende Ambiente, tem vindo a apoiar ano 

após ano o desenvolvimento concelhio do Projecto Eco-Escolas da Associação 

Bandeira Azul da Europa. 

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  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). 



Iniciativa “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.

Destinatários: População em geral.

Calendarização: Durante o ano letivo.



Projeto “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: “Crescer em Segurança” e “Trabalho Seguro, Melhor Futuro”. 

Destinatários:  Alunos do 4º ano do 1º ciclo

Calendarização: Durante o ano letivo.



Projeto “Vidas Seguras”

No projeto “Crescer em Segurança”, são abordadas as questões da segurança em

casa e na escola, assim como no percurso para a escola, concretamente no que se

refere à segurança rodoviária e contactos com pessoas estranhas. Sendo a internet

uma realidade no quotidiano das crianças é abordada também esta questão, dando-

lhes a conhecer os perigos existentes online e ajudando-as a usar a tecnologia de

forma responsável.

O programa “Trabalho Seguro, Melhor Futuro” visa sensibilizar a comunidade

escolar para a importância de uma cultura de prevenção ao nível da segurança no

trabalho. Pretende-se sensibilizar, motivar e preparar as crianças para os princípios

da prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais, tentando consolidar

a abordagem das regras básicas de segurança e saúde no trabalho na esfera

familiar.



Apoio aos projetos educativos e a ações ambientais

Sempre que solicitado, e dentro da disponibilidade da Esposende Ambiente, será 

dado o apoio técnico possível ao desenvolvimento dos projetos educativos na área 

do ambiente e ações de educação ambiental pontuais promovidas pelos diferentes 

atores locais.

Para o efeito os interessados deverão fazer chegar por mail as necessidades, para 

que as mesmas possam ser avaliadas internamente.

Destinatários:  Estabelecimentos de educação e ensino, IPSS’s, associações e juntas 

de freguesia

Calendarização: Durante o ano letivo.



Hora do Planeta

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a Esposende Ambiente

e o Município de Esposende vão uma vez mais aderir à “Hora do Planeta”. Esta é uma

iniciativa global da rede WWF que pretende mobilizar a população mundial para

contribuir para um futuro sustentável para o planeta, manifestando essa

determinação apagando, simbolicamente, as luzes durante uma hora de um dia pré-

definido.

Assim, os Esposendenses serão desafiados a participar no evento e a desligarem as

luzes durante uma hora. Para além desta ação, serão também promovidas outras

iniciativas paralelas dirigidas à população.

Destinatários:  Comunidade em geral

Calendarização: 28 de Março



Desfile de Carnaval “Fantasia Ambiente”

À semelhança de anos anteriores, o Município de Esposende irá promover a realização 

de um desfile de carnaval ecológico.

O tema do desfile deste ano é “Países do mundo: tradições e culturas” e os principais 

requisitos para a participação no mesmo serão divulgados junto dos potenciais 

participantes até final do mês de outubro. 

Esta iniciativa pretende sensibilizar os participantes e quem assiste ao cortejo 

carnavalesco para as questões relacionadas com aproveitamento de materiais e 

reutilização de resíduos.

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

Calendarização: 13 de fevereiro 



Newsletter digital “Este mês pense mais em…”

Retomando a vontade da Esposende Ambiente em contribuir para a sensibilização

ambiental da população residente e visitante, será enviada mensalmente informação

de carácter informativo e educativo, sobre diferentes temáticas ambientais, para os

contactos eletrónicos presentes na base de dados da EAmb.

Quem pretender receber regularmente a newsletter digital, deve facultar o seu

endereço eletrónico à Esposende Ambiente, seja através do envio de um mail ou por

contacto telefónico.

Destinatários: População em geral.

Calendarização: Mensalmente.



Um gesto pelo Ambiente, um gesto por Esposende

De modo a fomentar o voluntariado ambiental e a participação dos munícipes em 

ações que visem a melhoria da qualidade ambiental do concelho, serão promovidas, 

pontualmente ao longo do ano, ações de limpeza de praias e pinhais, limpeza de 

linhas de água, arranque de espécies invasoras e plantações de espécies autóctones.

As ações serão divulgadas atempadamente através dos meios habituais, 

nomeadamente através da página eletrónica da EAmb. 

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

comunidade em geral.

Calendarização: Ao longo do ano. 



Eco-Família

Considerando que é fundamental envolver os pais e encarregados de educação nos 

projetos levados a cabo pela escola e promover uma maior consciencialização e 

responsabilização ambiental das famílias, os estabelecimentos de educação e ensino, 

IPSS’s e Associações de Pais interessados poderão contactar a Esposende Ambiente 

no sentido de agendar uma ação de sensibilização / esclarecimento ou mesmo uma 

visita relacionada com temáticas ambientais que considerem pertinentes. 

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

Calendarização: A partir de janeiro até junho de 2015 em datas a acordar com os 

intervenientes.



Campanha Bandeira Azul da Europa

Dando continuidade à estratégia do Município de Esposende no que diz respeito à

certificação da qualidade das praias concelhias, através da candidatura ao Galardão

Bandeira Azul da Europa, anualmente são programadas atividades de educação

ambiental a realizar durante a época balnear nas praias galardoadas.

Assim, e considerando que o público-alvo preferencial é a população banhista que

normalmente frequenta as praias concelhias, especialmente as crianças e os jovens,

os interessados poderão inscrever-se atempadamente nas iniciativas para a época

balnear de 2015. O programa será divulgado no final do ano letivo através dos meios

habituais, nomeadamente através da página eletrónica da EAmb.

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

comunidade em geral.

Calendarização: Pontualmente ao longo dos meses de julho e agosto. 



Procedimentos

As inscrições e os pedidos de colaboração devem ser efetuados através de:

Telefone: 253 969 380

Correio eletrónico: anabela.almeida@esposendeambiente.pt

cea@esposendeambiente.pt

A calendarização das iniciativas e ações terá em conta a disponibilidade dos interessados 

e dos técnicos da Esposende Ambiente.

Em www.esposendeambiente.pt podem encontrar informação atualizada sobre as 

atividades em curso.




