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SABIA QUE ...

Não é possível fazer omeletes sem ovos mas faz-se muito com uma caixa de
ovos vazia... Recicle as que tem em casa colocando-as no ecoponto azul mais
próximo ou no Ecocentro Municipal!

Consigo a Reduzir e a Separar e connosco a Reciclar, o Ambiente fica a ganhar!

NOTA AMBIENTAL

A Educação continua a ser uma aposta prioritária da Câmara Municipal de Ílhavo numa estratégia que tem
centralidade nas Pessoas, mantendo a aposta prioritária nas nossas Crianças e os nossos Jovens!

Na área do Ambiente continuará a ser o projeto Eco-Escolas, numa parceria com a Associação Bandeira Azul
da Europa (ABAE), a merecer amplo destaque na base ao desenvolvimento da Educação Ambiental Municipal.  Para
além da necessidade de dar continuidade aos denominados tema base - resíduos, água e energia, as Eco-Escolas
são desafiadas em 2012/13 a escolher um dos três temas do ano: agricultura biológica, floresta ou mar.

O mar será igualmente o tema transversal ao Plano Municipal de Educação - «Terra e Oceanos, Lugares para
Empreender», integrando desta forma um vasto conjunto de ações de diferente tipologia, num misto de manutenção
da boa tradição e de novas apostas, que ao longo do ano letivo 2012/13 serão dadas a conhecer à Comunidade
Escolar.

Projeto Eco-Escolas - Ano Letivo 2012/2013

Para celebrar o Ano Internacional das Florestas, o Continente lançou um desafio às
escolas: um concurso de defesa do ambiente através da recolha de rolhas de cortiça
para posterior Reciclagem.

Este concurso nacional tem como objetivo sensibilizar as comunidades escolares,
familiares e amigos para a reciclagem de rolhas de cortiça, a sua importância enquanto
produto nacional de excelência, servindo ainda de apoio nas múltiplas e importantes
ações de reflorestação de Portugal.

No ano letivo 2011/2012 foram entregues mais de 45 mil sacos cheios de rolhas, o
que corresponde a mais de 81 toneladas que vão agora ser enviadas para reciclagem,
tendo o projeto contado com mais de 854 escolas participantes. Esta importante ação
de recolha seletiva de resíduos serve de base ao projeto Green Cork que tem como
objetivos promover a cortiça enquanto material nacional e ecológico, bem como assegurar
o financiamento (com o valor da reciclagem) do programa “Criar Bosques, Conservar
a Biodiversidade” que prevê a plantação de árvores que constituem a floresta autóctone
portuguesa, de que é exemplo o sobreiro.

Campanha «Rolhas que dão Folhas» - Ano Letivo 2012/2013


