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SABIA QUE ...

Os aerossóis também são recicláveis?!?
A reciclagem das embalagens de metal gera novos produtos que podem
ser usados em coisas tão diferentes como as bicicletas, os bicos do fogão
ou em novas latas!

Consigo a Reduzir e a Separar, e connosco a Reciclar,
todos ficamos a ganhar!

NOTA AMBIENTAL

Já se encontra on-line a nova ferramenta informática que procura promover a Cidadania ativa e participativa, iniciado
pelo GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente em partilha direta com dezenas de
Parceiros Institucionais, entre os quais a Câmara Municipal de Ílhavo.
Trata-se pois dum portal na Internet que visa promover e agilizar a relação entre os Cidadãos e as Entidades que
tutelam o espaço público, através da disponibilização de ferramentas específicas de avaliação, sugestão e colocação
de dúvidas, tudo num só local e numa espécie de “Balcão Único Virtual”.
Ele procura facilitar o conhecimento, a avaliação e a participação na Conservação dos Recursos Naturais Locais,
respondendo à necessidade premente de disponibilizar ao cidadão informação agregada sobre a deposição dos
vários fluxos de resíduos, o ambiente local, os modos participativos de democracia ambiental, entre outros.
Tem subjacente o princípio de que para Proteger e Conservar a Biodiversidade da estrutura ecológica urbana, é
preciso ter a capacidade de conhecer e intervir ativamente a vários níveis, educando os cidadãos de modo a potenciar
esses mesmos recursos.

Para mais detalhes:
http://www.omeueco-sistema.pt

De 20 a 22 de junho de 2012 tem lugar no Rio de Janeiro a Conferência das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de «assegurar um
comprometimento político renovado com o desenvolvimento sustentável».
Enquadrado nas atividades previstas pela ONU para aquele importante momento de
discussão sobre o desenvolvimento sustentável do nosso Planeta, e a nível Nacional
com o alto patrocínio do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do
Território, eis que surge o Concurso Global Youth Music Contest Rio+20 Portugal.
O concurso está aberto a concorrentes de duas faixas etárias (até aos 14 anos e dos
15 aos 30 anos), os quais deverão apresentar um vídeo musical com uma canção original
sobre o tema do Desenvolvimento Sustentável do Planeta. Os dois vencedores à escala
global interpretarão os seus temas durante aquela importante Conferência.

Para mais detalhes:
http://www.apambiente.pt/Destaques/Paginas/GlobalYouthMusicContestRio20.aspx.

Concurso Global Youth Music Contest Rio+20 Portugal


