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Ambiente

Esta nota volta a dar conhecimento público de muito e bom trabalho desenvolvido pela nossa Comunidade Escolar
e do desafio que com o mesmo ela lança às Famílias Ilhavenses de participação nesta construção de uma melhor
Terra todos os dias!

Mas efetivamente o Ambiente não vai de férias pelo que, numa altura em que a Comunidade Escolar começa a
gozar os primeiros dias de férias, o profundo trabalho que naquela importante área municipal desenvolvemos é agora
transferido para as nossas Zonas Costeiras - frente mar e zonas ribeirinhas, nas quais merece nota de particular
referência a atribuição, uma vez mais, dos galardões de QUALIDADE DE OURO, que distingue a excelência da sua
qualidade da água balnear, e da ACESSIBILIDADE, premiando o esforço em dotar as zonas costeiras das características
que as tornem de e para todos.

Contudo, a preservação e o respeito pelas zonas costeiras e marítimas são determinantes na qualidade que a
todos queremos oferecer com as nossas Praias da Barra e da Costa Nova.
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SABIA QUE ...

511 quilos por ano é a quantidade de lixo gerada por cada português?!?
E que no total o País produz 5,1 milhões de toneladas de resíduos (2010),
estando 111 mil toneladas acima da meta fixada pelo Plano Estratégico
para os Resíduos Sólidos Urbanos II (2007-2016)?!?

Como tal, consigo a Reduzir e a Separar e connosco a Reciclar, o Ambiente
fica a ganhar!

NOTA AMBIENTAL

Concurso Global Youth Music Contest “Rio+20”
Enquadrado no programa das Conferências das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento

Sustentável Rio +20, realizada de 20 a 22 de junho de 2012, no Brasil, foi promovido
um concurso de música à escala global que visou encorajar os jovens até aos 30 anos
a pensar o Futuro da Terra a partir da música o «Global Youth Music Contest Rio+20»,
em Portugal com o alto patrocínio do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
do Ordenamento do Território.

A participação do nosso Município esteve a cargo de um grupo de alunos (auto
intitulados de PÉ DESCALÇO) da nossa Eco-Escola Secundária Dr. João Carlos
Celestino Gomes que na respetiva categoria (15 aos 30 anos) mereceu um muito
honroso 3.º lugar.

Os três primeiros classificados em cada uma das categorias participaram no Concerto
Nacional que teve lugar no passado dia 1 de julho, no Mosteiro da Serra do Pilar em
Vila Nova de Gaia.

Projeto “Rolhas que dão folhas”
Para celebrar o Ano Internacional das Florestas, o Continente havia renovado o

desafio às escolas nacionais de participação no concurso de defesa do ambiente através
da recolha de rolhas de cortiça para reciclagem. As escolas que mais rolhas juntassem
ganhariam prémios e o valor angariado com as rolhas recolhidas permitirá à Quercus
realizar ações de reflorestação, através do projeto Green Cork.

Assim a nossa Eco-Escola Secundária da Gafanha da Nazaré foi premiada,
como uma das escolas que mais rolhas recolheu - 320 kg, com um leitor DVD.

ambúzio

Campanha Municipal “Um Aluno, Um Ecoponto”
Aposta prioritária no Município de Ílhavo, a Educação, em particular na componente

Ambiental, tem sido um dos elementos fortes da concretização da estratégia de
desenvolvimento dos mais Jovens do Município, disponibilizando o contacto com novos
equipamentos, serviços e atividades, na construção de uma Comunidade Sustentável
e, como tal, mais respeitadora do Ambiente.

A campanha municipal «Um Aluno, Um Ecoponto» tem como objetivo, numa primeira
fase, dotar todos os alunos que frequentam os Estabelecimentos de Ensino de Ílhavo,
bem como os respetivos Docentes e Pessoal Auxiliar, com um ecobag - ecoponto do
tipo doméstico, dando assim sequência ao forte investimento municipal na Política dos
R's como prior idade para a gestão dos Resíduos Sól idos Urbanos.

Nestes últimos dias do ano letivo 2011/2012 tem sido levada a efeito esta campanha
nas diferentes valências do CASCI, também como ação de encerramento do projeto
Eco-Escolas que ali se inicia pela primeira vez, e onde serão distribuídos mais de 180
ecopontos do tipo doméstico.


