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Projeto Eco-Escolas:
ano letivo 2013/2014
A Educação continua a ser uma aposta prioritária da Câmara Municipal de Ílhavo numa estratégia orientada, integrada e de cooperação com os diferentes Agentes Educativos e da Comunidade, mas mantendo a aposta prioritária
nas nossas Crianças e nos 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 e que no
ano letivo 2012/2013, numa Cerimónia que teve lugar em Cascais, atribuiu 1154 Bandeiras Verdes, dispersas por 199
municípios do País (a nível Internacional envolve mais de 55 países e 32.000 escolas).
O Município de Ílhavo foi distinguido com 19 Bandeiras Verdes (em 19 possíveis), mas também pelos 14 anos de
aposta constante neste abrangente projeto de Educação Ambiental e pelos 2 prémios nacionais obtidos nos vários
concursos para o efeito promovidos – Poster Nacional Eco-Código e Concurso «Spot REEE no Depositrão».
Este é um programa que visa a educação para o desenvolvimento sustentável, incentivando a participação de
todos os elementos da comunidade num amplo exercício de cidadania ativa.

Novo tema do Ano: Mobilidade Sustentável
«A toda a hora enchemos os pulmões de ar – mas o que estamos nós a
respirar? Os fatos falam por si: as cidades mais limpas são as cidades mais
saudáveis» (in www.apambiente.pt).
Efetivamente, a poluição do ar não prejudica só a saúde humana, mas também o meio ambiente, resultando em acidiﬁcação, na perda da biodiversidade
e contribuindo decisivamente para as alterações do clima.
Com a dinamização do projeto Eco-Escolas, os Estabelecimentos de Ensino
e, no caso do Município de Ílhavo, as Instituições Particulares de Solidariedade
Social, são desaﬁados a dar especial atenção aos denominados tema base
– resíduos, água e energia, e a optar por um dos temas do ano – agricultura
biológica, mar ou, neste ano letivo 2013/2014, a Mobilidade Sustentável. Pretende-se que funcione como um lembrete para o poder que os cidadãos detêm,
através das suas escolhas de mobilidade, em melhorar a qualidade do ar e
assim a sua qualidade de vida.
O Município de Ílhavo, seja com a sua Rede Municipal de Ciclovias (já com
aproximadamente 20 km de extensão), seja com a implementação de uma Rede
Municipal de Trilhos Pedestres, seja ainda com a Escola Municipal de Educação
Rodoviária (EMER), que procura criar uma Cultura de Cidadania na ocupação
da via pública, há muito assume a Mobilidade Sustentável como uma das suas
bandeiras na requaliﬁcação ou construção do espaço público.

Projeto «Litter less Campaign»
Os jovens com idades entre os 13 e os 21 anos dos Programas Eco-Escolas
e Jovens Repórteres para o Ambiente são este ano convidados a participar no
projeto Internacional «Litter Less Campaing». Procura estimular o envolvimento
dos jovens na investigação e resolução dos problemas relacionados com os
resíduos, incentivando-os a fazer escolhas sustentáveis relativamente à sua redução, reutilização, deposição e valorização. O objetivo passa pela realização
de reportagens escritas, fotográﬁcas e/ou vídeos sobre esta temática na escola
e/ou comunidade.
O Ecocentro Municipal de Ílhavo, a ampla Rede Municipal de Ecopontos, a
eﬁcaz Rede Municipal de Recolha Seletiva Escolar ou a Campanha «Um Aluno,
um Ecoponto», podem constituir-se como excelentes motes de partida para o
desenvolvimento deste projeto.
(mais detalhes em: http://yre-litterless.org)

DICA AMBIENTAL
Sabe em que se transformam as latas depois de recicladas?!?
Quando separar as suas latas, lembre-se de que está a contribuir
para a construção sustentável das linhas férreas e assim
a contribuir para a aposta na mobilidade sustentável!
Consigo a Reduzir e a Separar e connosco a Reciclar,
o Ambiente ﬁca a ganhar!
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