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Município de Câmara de Lobos



Câmara de Lobos



Câmara de Lobos entende-se entre o mar e a serra 
com uma superfície territorial com cerca de 52 km ²





Câmara de Lobos foi durante muitos anos 
conhecida como uma tradicional vila piscatória



É um dos concelhos mais utilizados na 
promoção da Madeira, tendo inspirado 
Sir Winston Churchill a pintar a quando 
da sua passagem pela ilha.



Foi neste concelho, nomeadamente a 
zona do Estreito, que D. Henrique 
mandou introduzir as primeiras vinhas…. 



Câmara de Lobos é, a nível nacional, o concelho com 
a estrutura etária mais jovem.



Segundo um estudo do Instituto Nacional de 
Estatística, a taxa de jovens em Câmara de Lobos 
como menos de 25 anos, situa-se nos 44,7%.



O Município de Câmara de Lobos pretende ir ao 
encontro de um ambiente urbano de qualidade, 
dando particular atenção ao arranjo do espaço 
público.



Mercado do Estreito de Câmara de Lobos – um 
exemplo da preservação de parques urbanos.



Boca dos namorados – um exemplo da preservação 
de espaços verdes.





O Município promove anualmente 
diversas acções de educação ambiental



A Educação Ambiental é uma ferramenta 
central para sensibilizar os mais jovens 
para a importância da preservação do 
meio ambiente!



Colónia de férias – Lobos Radical



Limpando as serras do concelho!



Limpando as ribeiras



Clean Up The World 2008



Campanhas de sensibilização



Jogos do Ambiente







Aliando a brincadeira ao conhecimento, sempre 
com uma grande componente de sensibilização.





Jornadas do Ambiente
Junho de 2008



Encontro Regional de Eco – Escolas
Outubro de 2008



Os resultados estão à vista…



• Número de estabelecimentos de ensino do 

concelho

– 24

• Número de estabelecimentos de ensino do 

concelho no programa Eco – Escolas em 

2008/2009

– 22



Evolução do projecto Eco – Escolas 

em Câmara de Lobos

Número de bandeiras face ao número de escolas participantes



Defender o ambiente, mais do que melhorar a 
qualidade de vida é garantir o futuro…



Sistema Integrado de Eco – Escolas

Porque o futuro e a tecnologia andam de mãos 
dadas!



Sistema Integrado de Eco - Escolas



O Sistema 
integrado de Eco 
Escolas pretende 
ser a principal 
plataforma de 
comunicação 
entre as escolas e 
o Município…

… bem como um 
espaço de 
divulgação e 
partilha de 
conhecimento 
com o exterior!



Obrigado!


