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Ambiente

Este é o mote da nova campanha desenvolvida pela Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a SUMA, que
nos dias 16 a 18 de julho terá como palcos principais o Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova e o areal que
lhe fica mais próximo. Ela pretende sensibilizar para a importância de comportamentos de Cidadania Ativa, num
espaço público de excelência como a praia, num claro reforço à campanha «Menos Lixo, Mais Poupança».

A perceção de que o comportamento adotado na praia, sobretudo no que à gestão dos resíduos diz respeito, tem
repercussões na sua produção, nos custos de limpeza e manutenção da higiene e salubridade deste espaço serão
alguns dos objetivos transversais ao seu desenvolvimento.

Assim, esta campanha será dividida em duas ações distintas - “aula” de sensibilização no Núcleo de Educação
Ambiental da Costa Nova para os alunos das nossas IPSS candidatas ao Eco-Escolas e contacto pró-ativo desenvolvido
junto dos banhistas - acompanhadas ora de um baralho de cartas que estimula às boas práticas com conselhos de
Cidadania, ora de uma bolsa térmica, quer se tratem de Crianças ou Adultos respetivamente.

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.

Ecocentro Municipal
Centro de Educação Ambiental

Rua do Norte, Gafanha de Aquém 3830-167 Ílhavo, Portugal | Tel 234 329 600
HORÁRIO 3ª feira a Sábado 08h30~12h00  14h00~18h00

AdRA - Aguas da Região de Aveiro
N.º Verde 800 201 202

Recolha de Monos
Tel 234 325 549

SABIA QUE ...

Numa praia vocacionada para a utilização balnear é interdita a permanência
e circulação de animais fora das zonas autorizadas?!? E que quando
detetada a infração a mesma é passível de ser punida com coima que
pode ir dos 25 euros (mínimo) até 2500 euros (máximo)?!?

É que os animais transmitem doenças pela areia, através dos seus dejetos
e urina, que até podem ser fatais!

A Preservar todos temos a ganhar!

NOTA AMBIENTAL

«Nestas férias, a Ciência vai consigo» é o objetivo para a edição 2012 do Programa
Nacional Ciência Viva no verão, que mais uma vez assume forte preponderância no
nosso Município!

Observações astronómicas, exploração da fauna e flora e as visitas ao Farol, serão
algumas das atividades propostas e que permitirão a descoberta de muitas das sensações
que nos tornam um Município especial!

15 julho - Sessão de Astronomia, no largo do Farol/Praia da Barra, 22h00.
21 e 29 julho - Visita ao Farol/Praia da Barra, 18h00 (Inscrição obrigatória).

(mais informações em: http://www.cienciaviva.pt/home/)

Ciência Viva no verão 2012


