
Educação e 
Sensibilização Ambiental



Temáticas

Mar ResíduosBiodiversidadeEnergia

Sustentabilidade

Educação para a cidadania



• Informar 

Transmitir conhecimento

• Envolver

Através de abordagens inovadoras e interactivas

• Inspirar

Incentivar a adopção de boas práticas 

ambientais

Objectivos 



• Projecto ZIBA (Zona de Interesse 
Biofísico das Avencas): 

• Guia do Litoral
• Miradouro Virtual 
• Touchtank

• EduMar:

• Kit do Mar
• Programa Praias



Ateliês 



Zona de Interesse Biofísico das Avencas



Touch Tank



Miradouro Virtual



Kit do Mar



Ecoponto Marítimo

1º Ecoponto Marítimo do país

Deposição selectiva dos resíduos 
provenientes dos barcos:

Óleos, baterias, velas ou filtros de óleo 

Resíduos que, de outra forma, corriam 
o risco de serem deitados ao mar. 

Mais de 200 litros de óleo por mês



Programa Energy Kids
• Acções de continuidade

– 460 alunos
• 1º trimestre: eficiência energética
• 2º trimestre: energia renovável
• 3º trimestre: aplicação dos conhecimentos

• Acções complementares
– 2000 alunos

• Musical “Planeta da Energia”



Kamishibai







Jornadas Mural da Energia 2008   
Mural Street Art



Jornadas da Energia 2008   
Musical Planeta da Energia



Falando Sobre Energia



Acção:

Serviço de diagnóstico energético à habitação

Objectivos:

Ajudar os munícipes a reduzir o desperdício de 
energia em casa
Ajudar os munícipes a adoptar boas práticas no 
âmbito da eficiência energética.

O sector doméstico é

responsável por 52% do

consumo de electricidade do

Concelho de Cascais



Informação fornecida no Relatório:

Padrões de consumo da casa 

Pontos de consumo excessivo

Simulação dos efeitos da aquisição de 

Fotografia térmica para localização de 
pontos de perda de energia

Guia de recomendações sobre como 
e onde reduzir o desperdício



Usufruto do património 
natural e cultural do 
Parque Natural Sintra 
Cascais

• Trilho pedagógico
• Pistas nas árvores
• Pistas de cordas
• Actividades de orientação
• Escalada 

Sistema de eco créditos

Campo Base Pedra Amarela



2000 horas de trabalho voluntário de 
conservação da natureza

Campo Base Pedra Amarela



Projecto Oxigénio

Oxigénio: acções de conservação, 
800 pessoas envolvidas, 8000 
árvores plantadas no PNSC 

Recuperar, manter e abrir 
à visitação 1300 hectares 
do Parque Natural
- Plantação
- Erradicação de espécies 
invasoras

800 voluntários envolvidos, 
9400 árvores plantadas no 
PNSC 



Projecto Oxigénio



Projecto Oxigénio



Natura Observa

Conservação da natureza durante 
as férias do Verão

Projecto Gaio: patrulhamento e 
monitorização das zonas florestais

Projecto Guarda-rios: monitorização 
de cursos de água

Projecto Coruja: levantamento 
arquitectónico

Projecto Raposo: instalação de 
sinalética



Natura Observa

230 voluntários, 20,000 horas de 
trabalho de conservação



“Todos têm direito a um ambiente de vida 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado 
e o dever de o fazer”

Artº 66 - Constituição da República Portuguesa



Emac nas Escolas é bom Ambiente

Emac’Educa

Tutor do Bairro

Emac nos Restaurantes é bom Ambiente

emAConselha

Eco-feiras

Informação e esclarecimento ambiental – Grandes Superfícies

Mérito Ambiental

Art’Emac – O objecto e a arte



www.emac-

Criação de Mascote Aquisição de viatura 
especifica

Criação de um Clube Online



• Abrangidas 44% das escolas públicas do Concelho de Cascais
• 4215 alunos
• Realizadas 103 acções:

– Acções de carácter teórico
– Ateliês de reciclagem 
– Eventos temáticos





www.emac-

Placa para as Escolas aderentes ao Programa 

“EMAC na Escolas é Bom Ambiente”



www.emac-

Clube do Mac



www.emac-

Website Clube do Mac 



www.emac-

Website Clube do Mac 



www.emac-

Website Clube do Mac 



www.emac-

Website Clube do Mac 



www.emac-

MACazine – revista mensal entregue nas Escolas e a todos os 

sócios do Clube do Mac



www.emac-

Avaliação

• Inquérito realizado a amostra representativa 

de escolas

• 62% de respostas

• Aspectos avaliados:

Conhecimentos;

Métodos/Meios Utilizados;

Formadores;

Material Pedagógico;

Ambiente Social.

• Maioria das respostas: bom e muito bom



www.emac-

Tutor de Bairro

• Envolvimento das comunidades na 

monitorização de limpeza urbana, 

recolha de resíduos, espaços verdes e 

parques infantis

• Um morador por bairro

• Formação

• Parceria com Fundação Vodafone



Para breve…

…novos equipamentos



Centro de Sensibilização para as Alterações 
Climáticas

Localização: Marina de Cascais

Parcerias: SIAM, Scripps Institute

Equipamentos interactivos

Público-alvo: famílias



Estrutura modular de 
pegada ecológica 
reduzida

Para implementação 
em zonas de 
sensibilidade ambiental

Eco Cabana



Parque Temático da Energia

Localização: Parque Marechal 
Carmona



• Circuito pedonal com equipamentos:

– Interactivos
– Didácticos
– Qualidade visual
– Integração paisagística

• Casa da Energia:

– Zona de recepção e formação
– Casa modelo













Semana PurO2



Obrigado!


