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Ílhavo, um dos Municípios Nacionais de referência no projeto Eco-Escolas, acaba de inscrever 2 Estabelecimentos 
de Ensino – a Escola EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo e a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 
– como Eco-Escolas de EXCELÊNCIA (pontuação acima dos 90%), e 5 Estabelecimentos de Ensino – a Escola EB 
2,3 da Gafanha da Nazaré, a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo, a Escola do 1.º Ciclo da 
Chousa Velha, o Jardim de Infância da Chousa Velha e o Centro Paroquial de Ílhavo – como Eco-Escolas de ELEVADA 
QUALIDADE (pontuação acima dos 80%), nas auditorias externas que para o efeito receberam!

Aquela auditoria é promovida pela visita de representantes da Comissão Nacional Eco-Escolas que para além de 
reforçar as boas práticas e sugerir melhorias, pode conduzir, como foi o caso, a distinções superiores!     

As DISTINÇÕES serão entregues hoje mesmo durante o Seminário Nacional Eco-Escolas que tem lugar no 
Município de Braga.

A Câmara Municipal de Ílhavo agradece à Comunidade Educativa, uma vez mais, esta parceria de sucesso em 
prol de melhor Ambiente.

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 09h00~18h00

Piquete 24 horas de Serviço
Tel 91 82 06 410

Recolha de Monos
Tel 234 325 549

A deposição dos medicamentos fora de uso no contentor dos resíduos 
indiferenciados ou o vazamento dos seus restos nos esgotos domésticos 
acarretam riscos ambientais que não podem ser negligenciados: a sua 
persistência no Ambiente pode provocar alterações nos ecossistemas, através 
da contaminação dos solos e das águas.    

É na tentativa de criar boas rotinas ambientais que surge o projeto da valormed 
«GRANDE CORRIDA DE SACOS», dirigido à comunidade escolar e que procura 
premiar as 5 escolas que “entreguem” mais embalagens de medicamentos e/ou 
medicamentos fora de uso nas farmácias.

A dinâmica das entregas é muito simples (sendo expressamente proibida a 
acumulação deste tipo de resíduos nos Estabelecimentos de Ensino): - Cada 
Escola participante tem um Código de Identificação (ID); - Os pais/familiares ou 
amigos dos alunos das escolas participantes, ou mesmo qualquer um de nós, 
deverão recolher em suas casas as embalagens vazias dos medicamentos fora 
de uso e entregá-los numa das farmácias aqui explicitadas; - Com a entrega 
deverá ser comunicado o ID da escola pela qual estão a fazer a entrega.

No nosso Município a representação está a cargo das duas Escolas Básicas 
do 1.º Ciclo que para o efeito se candidataram: a da Gafanha de Aquém – com 
o ID 139, e a da Gafanha da Encarnação Norte – com o ID 044.

Listagem das Farmácias: 
Ílhavo – Diniz Gomes; Moderna; Santos; Senos. Gafanha da Nazaré – Branco; 

Morais. Gafanha da Encarnação – Ribau; Praia da Barra – Ançã Castro.      

mais informações em: http://www.corridadesacos.pt/

Projeto «GRANDE CORRIDA DE SACOS» 

A Tetra Pak e a Compal, em conjunto com a ABAE, acabam de lançar a 
todas as Eco-Escolas Nacionais mais um criativo, e amigo do Ambiente, desafio 
«SIM, criar uma árvore DÁ FRUTOS». 

Assim, para este ano letivo o objetivo é construir uma árvore feita de 
embalagens Tetra Pak, mas já com Frutos, produzidos com embalagens da 
Compal e a evidenciar o selo FSC®.

Cada Eco-Escola poderá participar com apenas uma árvore, sendo um 
concurso aberto do ensino pré-escolar ao ensino secundário/profissional.

As inscrições deverão ser feitas até 28 de fevereiro, sendo que cada Eco-
Escola participante terá até 4 de abril para produzir a sua árvore e enviar as 
respetivas fotografias. 

As escolas mais criativas recebem prémios para tornar a escola mais amiga 
do ambiente.

mais informações em: 
www.criarumaarvore.simenoamarelo.pt ou www.criarumaarvore.abae.pt

Desafio «SIM, criar uma árvore DÁ FRUTOS»


