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“…A educação ambiental tem como finalidade: “Formar uma população 
mundialmente consciente e preocupada com o ambiente e com os seus 

problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, 
o estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe 

permitam trabalhar individual e coletivamente na resolução das 
dificuldades atuais, e impedir que elas se apresentem de novo.”                                       

(Carta de Belgrado, 22 de Outubro de 1975) 
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1. Introdução  
Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, um assunto que até meados do século 

XX não exercia muitos atrativos, hoje domina no coração da maioria da população do mundo 

- a Proteção do Ambiente. 

O crescimento económico é sinónimo de destruição da natureza, pois os resíduos das 

fábricas poluem os rios, a flora e a fauna são afetados pelos pesticidas e inseticidas, o 

petróleo derramado acidentalmente nos mares polui as águas, os fumos industriais 

envenenam o ar. 

Na natureza tudo se encadeia para assegurar o equilíbrio e a renovação da vida sobre a 

terra. Acontece, que na série de degradações introduzidas pelo homem tudo se encadeia 

também, ameaçando o equilíbrio natural. Atuando com um poder sem precedentes sobre o 

meio vivo, o homem tem vindo a destruir o Meio Ambiente esquecendo-se que é 

diretamente afetado por tudo o que lhe acontece pois é parte dele.  

Em 1975 no âmbito do Seminário Internacional de Educação Ambiental surge as Carta de 

Belgrado, que representa até hoje um marco para as questões ambientais. Esta corresponde 

ao início da implantação do Programa Internacional de Educação Ambiental, tendo como 

meta desenvolver cidadãos conscientes do ambiente total, cidadãos preocupados com os 

problemas associados ao ambiente e que tenham o conhecimento, as atitudes, motivações, 

envolvimento e habilidade para trabalhar individual e coletivamente em busca de soluções 

para resolver os problemas atuais e prevenir os futuros. 

Posteriormente, na conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1992, surge a Agenda 21, documento que tem por objetivo promover 

o desenvolvimento sustentável das atividades humanas de forma a proporcionar a todos os 

cidadãos uma qualidade de vida elevada, sem, no entanto, comprometer o desenvolvimento 

futuro. Neste documento é expressa a necessidade da conservação da diversidade biológica 

e a promoção do ensino e consciencialização para os problemas ambientais. 

No entanto, apesar da crescente consciencialização e do esforço conjunto das instituições e 

governos mundiais para a adoção de medidas de mitigação dos impactes das pressões 

antropogénicas, os cenários apontam para uma ação insuficiente para atingir os objetivos 

de sustentabilidade propostos para os estados membros. 

A preocupação tem vindo a aumentar e em dezembro de 2015 foi assinado o Acordo de 

Paris, que apresenta como principais elementos: 
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Objetivo a longo prazo: os governos acordaram em manter o aumento da 

temperatura média mundial abaixo dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e 

em envidar esforços para limitar o aumento a 1,5 °C; 

Contributos: os países apresentaram planos de ação nacionais abrangentes no 

domínio das alterações climáticas para reduzirem as suas emissões; 

Ambição: os governos acordaram em comunicar de 5 em 5 anos os seus contributos 

para estabelecer metas mais ambiciosas a nível ambiental; 

Transparência: apresentar relatórios aos outros governos e ao público sobre o seu 

desempenho na consecução das suas metas, para assegurar a transparência e a 

supervisão; 

Solidariedade: a UE e outros países desenvolvidos continuarão a prestar 

financiamento à luta contra as alterações climáticas para ajudar os países em 

desenvolvimento a reduzirem as emissões e a criarem resiliência aos impactos das 

alterações climáticas. 

Ora, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares é uma instância de governação local de 

Portugal, integrado na União Europeia e seguindo as diretrizes europeias e as intenções de 

promover o desenvolvimento sustentável e responsável. 

As preocupações com o ambiente e com o desenvolvimento sustentável permitem criar 

áreas inovadoras e diferenciadoras com impacto na economia, no mercado laboral, na 

sociedade, na educação, na saúde, entre outras, com mais-valias para a comunidade local e 

sociedade global. 

Anteriormente à assinatura do Acordo de Paris foi aprovada na Organização das Nações 

Unidas, em setembro de 2015, por 193 membros, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS 

resultam do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo 

modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, 

proteger o ambiente e combater as alterações climáticas.  

Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável são: 

1 - Erradicar a pobreza 

2 - Erradicar a fome 

3 - Saúde de qualidade 

4 - Educação de qualidade 
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5 - Igualdade de género 

6 - Água potável e saneamento 

7 - Energias renováveis e acessíveis 

8 - Trabalho digno e crescimento económico 

9 - Indústria, inovação e infraestrutura 

10 - Reduzir as desigualdades 

11 - Cidades e comunidades sustentáveis 

12 - Produção e consumo sustentáveis 

13 - Ação climática 

14 - Proteger a vida marinha 

15 - Proteger a vida terrestre 

16 - Paz, justiça e instituições eficazes 

17 - Parcerias para a implementação dos objetivos 

Somos por isso de destacar aqui alguns aspetos considerados relevantes de acordo com os 

ODS (2030): 

ODS 6 – Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento 

para todos: 

a) alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos; 

b) alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e 

acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das 

mulheres e meninas e daqueles que estão em situação de vulnerabilidade; 

c) melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 

minimizando a libertação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo 

para metade a proporção de águas residuais não-tratadas e aumentando 

substancialmente a reciclagem e a reutilização, a nível global; 

d) aumentar substancialmente a eficiência no uso da água em todos os setores e 

assegurar extrações sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a 

escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com 

a escassez de água; 

e) proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, 

florestas, zonas húmidas, rios, aquíferos e lagos; 

f) apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão 

da água e do saneamento. 
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ODS 7 – Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para 

todos: 

a) aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz 

energética global; 

b) duplicar a taxa global de melhoria da eficiência energética. 

ODS 8 – Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 

produtivo e o trabalho digno para todos: 

a) elaborar e implementar politicas para promover o turismo sustentável, que cria 

emprego e promove a cultura e os produtos locais. 

ODS 11 – Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis: 

a) proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a 

preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária através da expansão 

da rede de transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das 

pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com 

deficiência e idosos; 

b) aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o 

planeamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e 

sustentáveis, em todos os países; 

c) Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o património cultural e natural do 

mundo; 

d) reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas cidades, inclusive prestando 

especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros; 

e) proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e 

verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com 

deficiência; 

f) Apoiar relações económicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, 

periurbanas e rurais, reforçando o planeamento nacional e regional de 

desenvolvimento; 

g) aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos que 

adotaram e implementaram políticas e planos integrados para a inclusão, a 

eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, resiliência a 

desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Enquadramento para a 
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Redução do Risco de Desastres de Sendai 2015-2030, a gestão holística do risco de 

desastres, a todos os níveis. 

ODS 12 -  Garantir Padrões de consumo e de produção sustentáveis: 

a) alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; 

b) reduzir para metade o desperdício de alimentos per capita a nível mundial, de 

retalho e do consumidor, e reduzir os desperdícios de alimentos ao longo das 

cadeias de produção e abastecimento, incluindo os que ocorrem pós-colheita; 

c) alcançar a gestão ambientalmente saudável dos produtos químicos e de todos os 

resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 

internacionais acordados, e reduzir significativamente a libertação destes para o ar, 

água e solo, minimizar os seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente; 

d) reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reutilização; 

e) Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e 

prioridades nacionais; 

f) garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e 

consciencialização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 

harmonia com a natureza. 

ODS 13 – Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus 

impactos: 

a) Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade humana e 

institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta 

precoce no que respeita às alterações climáticas. 

ODS 15 – Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação: 

b) assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres 

e de água doce interior e os seus serviços, em especial florestas, zonas húmidas, 

montanhas e terras áridas; 

c) promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, 

travar a deflorestação, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente 

os esforços de florestação e reflorestação; 
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d) combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradados, incluindo terrenos 

afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo 

neutro em termos de degradação do solo; 

e) assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua 

biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são 

essenciais para o desenvolvimento sustentável; 

f) tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat 

naturais, travar a perda de biodiversidade e, proteger e evitar a extinção de espécies 

ameaçadas; 

g) implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o 

impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas terrestres e aquáticos, e 

controlar ou erradicar as espécies prioritárias; 

h) integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade no planeamento nacional 

e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e 

nos sistemas de contabilidade; 

i) Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos 

financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos 

ecossistemas; 

j) Mobilizar recursos significativos, a partir de todas as fontes, e a todos os níveis, para 

financiar a gestão florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos 

países em desenvolvimento para promover a gestão florestal sustentável, inclusive 

para a conservação e o reflorestamento. 

Os ODS estão interligados entre si, confluindo tais objetivos para um desenvolvimento 

societal com vista à melhoria da qualidade de vida das pessoas e das condições no planeta.  

O Plano Estratégico de Educação Ambiental de Vila Nova de Poiares surge assim em 

consonância com o Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de Poiares 2018-2021, a 

Estratégia Nacional de Educação Ambiental, com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e com os princípios do Programa ECO XXI, criando uma ferramenta estruturante 

na educação para a sustentabilidade e cidadania de todos os munícipes. 

Criar uma mentalidade sustentável e correta deve começar na infância. Deste modo, as 

crianças irão transformar-se em cidadãos conscientes de medidas e ações que garantam a 

sustentabilidade ambiental, eliminando a ideia errada de que estamos sozinhos e 

transmitindo a certeza de que todas as ações realizadas pelo ser humano têm as suas 

consequências no meio ambiente. As crianças e jovens são ainda uma grande fonte de 
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mobilização e de alteração de comportamentos dos adultos, através dos processos de 

socialização. 

A consciencialização ecológica da população sobretudo a das camadas mais jovens, é um 

fator a que deve ser atribuída particular atenção, uma vez que sendo elas o futuro, será 

através delas que se poderá modificar a sociedade, garantindo assim um futuro mais digno 

para todos os seres deste planeta. 

Mas a educação para uma vida sustentável significa também incluir tópicos importantes 

sobre o desenvolvimento sustentável no quotidiano dos cidadãos ao longo de toda a vida. 

Temas como as alterações climáticas, consumo sustentável, resíduos, energia e água são 

alguns dos assuntos que devem ser abordar junto comunidade todos os dias.  O que requer 

medidas e tarefas para motivar a comunidade a mudar os seus comportamentos em prol 

desse desenvolvimento. 

A Educação Ambiental é assim uma ferramenta indispensável para alcançar o 

desenvolvimento da sociedade rumo à competitividade sustentável, pois contribui de forma 

decisiva para a construção de novos valores e atitudes, voltados para o desenvolvimento de 

uma sociedade comprometida com a solução dos seus problemas ambientais e sociais.  

Os valores intrínsecos à educação ambiental contribuem para a formação integral do 

indivíduo, enquanto cidadão inserido na sociedade e no meio ambiente, sendo um 

complemento ao sistema escolar, exigindo assim o envolvimento de todos: família, escola e 

sociedade.  

2. Missão   
Contribuir para que os Poiarenses, em particular as camadas mais jovens, desenvolvam 

valores, atitudes e comportamentos que diminuam a pegada ecológica e aumente a 

sustentabilidade ambiental.  

 

3. Visão 
Ser um Município de referência em educação ambiental e na promoção do desenvolvimento 

sustentável.  
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4. Valores 
 Sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 Conduta institucional e profissional com preocupação ambiental. 

 Agimos para um melhor ambiente local e uma melhor comunidade.  

 

5.  Enquadramento na ENEA e nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 

A Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o período 2017-2020, aprovada a 8 de 

junho, pela resolução de Concelho de Ministros n.º 100/2017, pretende estabelecer um 

compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia ambiental em 

Portugal, através de uma cidadania inclusiva e visionária que conduza a uma mudança de 

paradigma civilizacional, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as 

dimensões da atividade humana. 

 

A concretização da ENEA 2020 privilegia um trabalho temático e transversal capaz de 

garantir os compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal no domínio 

da sustentabilidade, dos quais se destaca o Acordo de Paris e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, em conformidade com o Programa do XXI 

Governo Constitucional. 

As ações desta Estratégia estão assim orientadas nos seguintes eixos temáticos:  

- Descarbonizar a Sociedade; 

- Tornar a Economia Circular;  

               - Valorizar o território.   

 

Cada um dos Eixos temáticos integra domínios de intervenção, conforme quadro abaixo 

(Quadro I).  

 

Quadro I – Eixos temáticos e domínios de intervenção, ENEA 

Descarbonizar a sociedade  

Clima  

Eficiência energética  

Mobilidade sustentável  

Tornar a economia circular  
Desmaterialização, economia colaborativa e 

consumo sustentável  
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Conceção de produtos e uso eficiente de recursos   

Valorização de Resíduos  

Valorização do Território  

Ordenamento do Território  

Mar e Litoral  

Água  

Natureza e biodiversidade  

 

Assim, tem do por base a ENEA -Estratégia Nacional para a Educação Ambiental e os ODS e 

de forma a contribui para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais 

assumidos, o presente Plano pretende implementar projetos, ações e atividades 

enquadradas nestes documentos.  

6. Diagnóstico  
Vila Nova de Poiares é um dos Municípios do Distrito de Coimbra, integrando a Região 

Centro (NUT II) e a Região de Coimbra como sub-região (NUTS III). 

O Município de Vila Nova de Poiares pertence ao distrito de Coimbra, integrada na Região 

Centro (NUTII) e Região de Coimbra como sub-região (NUTIII).  O território de Vila Nova de 

Poiares possui uma área de 84,45 km2 e é limitado pelos concelhos de Penacova, a norte, 

por Arganil, a leste, pela Lousã, a sul, por Miranda do Corvo, a sudoeste, e por Coimbra a 

oeste. Vila Nova de Poiares agrega quatro freguesias: Arrifana, Lavegadas, Poiares - Santo 

André e São Miguel de Poiares (Fig.1). 

 
 

Fig. 1 Delimitação territorial do Concelho de Vila Nova de Poiares 
 

De acordo com os Censos de 2011, Vila Nova de Poiares registava uma população de 7281 

habitantes. Este valor representa um aumento relativamente a 2001 (3,11%), ano em que 
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se registou um aumento considerável da população face aos valores de 1991 e o inverter da 

evolução negativa do decénio 1981-1991 quando registou um decréscimo de 7,3%. Estas 

taxas de crescimento resultam num ganho de população nas últimas duas décadas em Vila 

Nova de Poiares de 632 habitantes.  

No entanto, e à semelhança do previsto a nível nacional, de acordo com as estimativas mais 

recentes do INE, prevê-se uma diminuição da população residente no Concelho nos 

próximos anos.  

Em termos geomorfológicos o Concelho de Vila Nova de Poiares integra a unidade biofísica 

do Maciço Central 2, que compreende as Serras da Lousã, Açor e Estrela. O território 

concelhio localiza-se entre a Serra de Carvalho a oeste, a Serra de São Pedro Dias a este.  

A Serra de Carvalho faz parte do rebordo montanhoso do Maciço Central, juntamente com 

outras serras de pequena expressão como a Serra da Vila e Senhor da Serra. Por sua vez, a 

Serra da São Pedro de Dias faz parte do curioso alinhamento quartzítico que se estende 

desde o Buçaco até aos Penedos de Góis, constituindo um incidente geomorfológico de 

carácter abrupto, no conjunto de uma região dominada pelos xistos-grauvaques. Ambs as 

elevações não ultrapassam os 500m de altitude. Ao centro, inserida entre estes blocos 

geomorfológicos de dimensão modesta, situa-se a larga bacia sedimentar onde se localiza a 

Vila Nova de Poiares. Pelo território concelhio passam dois importantes rios, o Mondego, a 

noroeste, e o Alva, a nordeste. Um pouco mais a sul, a rematar a bacia de Vila Nova, mas já 

fora do território concelhio, passa o Rio Ceira. 

O coberto vegetal do Concelho encontra-se extremamente intervencionado pelo Homem, 

sendo composto de forma predominante pelo pinheiro bravo e pelo eucalipto, em especial 

nos solos pobres com reduzida capacidade de regeneração das encostas declivosas do este 

e oeste do território concelhio. Nas últimas décadas, em consequência de anos consecutivos 

de incêndios e de ação antrópica têm degradado profundamente essa floresta, estendendo-

se pelas montanhas os acaciais e os eucaliptais. 

Em locais específicos encontram-se ainda focos remanescentes da vegetação natural ou 

semi-natural, especialmente quando associadas às linhas de água, ainda se encontrando em 

bom estado de conservação: salgueiros, amieiros, choupos, carvalhos e outras espécies.  

Na bacia de Vila Nova de Poiares para além das manchas de eucalipto e pinheiro, também 

se encontram pequenos retalhos agrícolas, refletindo a fertilidade dos solos sedimentares. 
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Ciente da importância do desenvolvimento alinhado com os novos paradigmas da 

sustentabilidade, o Município de Vila Nova de Poiares, dando continuidade a projetos já 

implementados, elaborou em 2010 a Agenda 21 Local, que contempla um diagnostico de 

sustentabilidade e um Plano de Ação.  

Em termos de rede educativa e formativa de Vila Nova de Poiares é constituída pelo 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, dois estabelecimentos de ensino privado 

de educação pré-escolar e dois Centro Qualifica.  

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares agrega quatro escolas: a Escola EB2,3/S 

Dr. Daniel de Matos (escola sede), situada na freguesia de Poiares - Santo André, e os Centros 

Escolares de Santo André, de Arrifana e de São Miguel de Poiares. 

Os dois estabelecimentos privados de educação pré-escolar integram a rede de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social: o Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André, na 

freguesia de Poiares - Santo André e a Associação para o Desenvolvimento Integrado de 

Poiares (ADIP), situado na freguesia São Miguel de Poiares.  

A rede de oferta educativa e formativa no concelho abrange um Centro Qualifica, na 

Associação para o Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP), especializado em ofertas 

de educação e formação para adultos, bem como um outro do IEFP – Instituto de Emprego 

e Formação Profissional de Arganil (Serviço de Emprego da Lousã). 

O Projeto Educativo Municipal e Plano de Desenvolvimento Social para o quadriénio 2018-

2021, documentos referenciais e que contemplam as estratégias de intervenção prioritárias 

estabelecidas pelos diversos parceiros sociais e educativos locais. 

Refira-se que o Projeto Educativo Municipal e o Plano de Desenvolvimento Social são 

instrumentos que se assumem como de “caráter prioritário e prospetivo, apresentando-se 

como a matriz orientadora do Município nas componentes educativa, formativa e social.” 

Paralelamente, “procuram potencializar os recursos e sinergias locais, tendo em vista o 

desenvolvimento de um trabalho participativo e em rede, em articulação com outros 

instrumentos de planeamento local e programas supraconcelhios e nacionais.” 

Para além disso, o Município desenvolveu um Plano Estratégico para o Desenvolvimento do 

Desporto e da Atividade Física 2018-2021, onde também se integra a preocupação 

ambiental, pela promoção da atividade física com recurso à utilização da mobilidade suave. 

A elaboração do presente Plano estratégico visa criar uma dinâmica integrada entre a 

Agenda 21 Local, o Projeto Educativo Municipal, o Plano de Desenvolvimento Social, Plano 
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Estratégico para o Desenvolvimento do Desporto e da Atividade Física, bem como  o Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas CIM- Região de Coimbra, onde a 

educação e a formação se encontram intimamente associadas ao desenvolvimento 

sustentável do território, de modo a que, o Município de Vila Nova de Poiares se assuma 

como um Município de referência em educação ambiental e na promoção da 

sustentabilidade.  

 

7. Objetivo Geral  
O Plano estratégico de Educação Ambiental apresenta um conjunto de atividades, projetos 

e iniciativas, que têm por objetivo promover o acesso à informação e às boas práticas 

ambientais, com vista à alteração de comportamentos, contribuindo assim para um 

desenvolvimento sustentável.  

Este plano, pretende também reforçar a sensibilização dos cidadãos para os problemas 

ambientais e sociais e de possíveis soluções a estabelecer com base numa política 

sustentável, informada e ativa dos indivíduos na proteção do ambiente e na utilização 

racional dos recursos.  

 

8. Objetivo Específicos  
Com a execução deste plano pretende-se atingir os seguintes objetivos específicos:  

1 - Contribuir para a formação de uma cidadania ambientalmente mais consciente e 

informada;  

2 - Educar e sensibilizar os cidadãos, sobretudo os mais jovens, para a preservação e 

defesa do Ambiente e para a responsabilidade individual e coletiva;  

3 - Apoiar a implementação de projetos escolares para o desenvolvimento 

sustentável;  

4 - Trabalhar com conceitos e conhecimentos voltados para a preservação ambiental 

e uso sustentável dos recursos naturais;  

5 - Contribuir para a abordagem de temáticas relacionadas com o ambiente: ecologia, 

preservação da natureza, reciclagem, desenvolvimento sustentável, consumo 

racional dos recursos naturais, poluição ambiental, efeito estufa, ecossistemas, 

entre outras temáticas;  

6 - Valorizar a importância da Natureza; 

7 - Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas e ONG´s para o 

desenvolvimento de atividades nas várias áreas do ambiente;  

8 - Desenvolver as potencialidades do concelho na área do ambiente. 
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9. Parceiros  
No âmbito da implementação da Estratégia de Educação Ambiental salientam-se a parceria 

com algumas ONGA- Organização Não Governamental de Ambiente, nomeadamente, a LPN 

– Liga para a Proteção da Natureza, a SPBotânica- Sociedade Portuguesa de Botânica e a 

ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa com a dinamização de alguns dos seus 

programas entre os quais o Eco-Escolas e o ECO XXI.  

O Município de Vila Nova de Poiares é ainda associado da ERSUC- Resíduos do Centro SA, 

Águas do Centro Litoral, Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, da AREAC 

– Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro, com as quais desenvolve e promove 

ações no âmbito dos resíduos, água e águas residuais e energia, respetivamente. Conta ainda 

com a colaboração da CIM- Região de Coimbra.  

Contribuem ainda para a concretização da estratégia, além do Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Poiares e das Juntas de Freguesia locais, diversas associações locais e regionais, 

entre as quais: 

 ARPA – Associação pela Redução Populacional e abandono de cães e gatos  

 Associação 2 mãos 4 patas  

 ADIP -Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares 

 DUECEIRA - Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça 

 AEDP - Associação Empresarial de Poiares 

 AHBVVNP - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares 

 APPACDM -Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

de Vila Nova de Poiares 

 CTEP - Companhia de Teatro Experimental de Poiares –Associação cultural 

 iCreate – Associação para a promoção da criatividade, do desenvolvimento pessoal 

e da reabilitação psicopedagógica  

 ARSM - Associação Recreativa de São Miguel 

 ADP - Associação Desportiva de Poiares 

 Karaté Dojo Poiares 

 Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades 

 CJSFA - Comunidade Juvenil São Francisco de Assis 

 CBEISA - Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André 
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10. Projetos  
Apresentam-se, de seguida, para cada eixo temático e respetivo domínio, os projetos e ações 

estruturantes, e a sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

 
EIXO TEMÁTICO I - DESCARBONIZAR A SOCIEDADE 

 CLIMA  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Síntese   As mudanças climáticas são a maior ameaça ambiental do século XXI, com consequências 

profundas e transversais a várias áreas da sociedade: económica, social e ambiental. 

Mudanças climáticas sempre foram registadas ao longo dos milhares de anos que o planeta Terra 

tem. O problema prende-se com o facto de, no último século, o ritmo entre estas variações 

climáticas ter sofrido uma forte aceleração e a tendência é que tome proporções ainda mais 

caóticas se não forem tomadas medidas. 

Portugal é um dos países europeus mais vulnerável aos impactos das alterações climáticas. 

Importa, assim, envolver a sociedade na resposta aos seus desafios, contribuindo para aumentar a 

ação individual e coletiva reconhecendo a educação ambiental enquanto elemento fundamental da 

politica climática 

Relação com 

ODS 

Objetivo 13. Ação Climática: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos 

Objetivos   Sensibilizar a população para as alterações climáticas; 

 Promover ações de mitigação e adaptação às alterações climáticas; 

 Valores ecológicos e ambientais; 

 Promover a floresta autóctone; 

 Valorizar o nosso território. 

Metas   Dinamizar duas ações por ano, envolvendo 300 participantes; 

 Publicitar em 2 dicas ambientais por ano. 

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 Ação Climagir - Escolas, 

Município, Praias 

Comunidade em 

geral  

   MVNP  

  
CIM- RC Pontual  

 Dica Ambiental – 

Alterações Climáticas 

Comunidade em 

geral 
- 

MVNP 

UAT- DLPA  
Mensal  

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação pública; 

 Índice de participação de crianças e jovens; 

 Índice de satisfação dos participantes na Ação Climagir;  

 Número de atividades de sensibilização realizadas.  
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 EIXO TEMÁTICO I - DESCARBONIZAR A SOCIEDADE 

 CLIMA  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Síntese  Vive-se atualmente uma época em que a energia se tornou um vetor essencial para o 

desenvolvimento das nações, constituindo o motor que alimenta o seu progresso. A contrapartida 

do uso intensivo de energia, nas suas diversas formas, releva-se na destruição progressiva do meio 

ambiente e na degradação da qualidade de vida. 

A dependência energética de Portugal face ao exterior é ainda muito elevada, importa assim 

aumentar a nossa autonomia energética e prosseguir com o objetivo de descarbonizar o consumo 

e a produção de energia. Ao nível dos consumidores educar para a eficiência energética é um 

imperativo, promovendo a eficiência energética através da alteração de comportamentos 

individuais e coletivos.   

Relação 

com ODS 

Objetivo 7. Energias Renováveis Acessíveis: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e 

a preço acessível à energia para todos 

Objetivos   Aumentar a consciencialização da população para o uso eficiente da energia; 

 Promover a importância de pequenos contributos simples e práticos para a sustentabilidade 

energética.  

Metas   Dinamizar três ações por ano, envolvendo 250 participantes; 

 Aumentar tendencialmente o número de participantes; 

 Publicitar 2 dicas ambientais por ano dedicada à temática.  

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 Hora do Planeta  Comunidade em 

geral  

ANMP  

WWF  

MVNP 

UAT- DLPA  
Anual  

 Dia Internacional da 

Energia  

Comunidade 

escolar  
AREAC 

MNVP 

UAT- DLPA  
Anual 

 Ações de sensibilização 

utilização eficiente de 

energia nos serviços 

municipais  

 

Funcionários 

Municipais  

-  

MVNP  

UAT- DLPA  
Anual  

 Dica Ambiental Energia  
Comunidade em 

geral  

- MVNP  

UAT- DLPA 
Mensal  

 
Projeto Eu Curto em 

Cortiça 

 

Comunidade 

Escolar 

Agrupamento 

de Escolas 

Restaurantes   

MVNP  

UAT- DLPA 

DAG - ASSE 

Durante o ano 

letivo  

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação pública; 
 Índice de participação de crianças e jovens; 
 Índice de satisfação dos participantes;  
 Número de atividades de sensibilização realizadas; 
 Número de painéis com cortiça elaborados com vista à melhoria térmica.  
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 EIXO TEMÁTICO I - DESCARBONIZAR A SOCIEDADE 

 CLIMA  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Síntese   Mobilidade sustentável é definida como sendo a capacidade de dar resposta às necessidades da 

sociedade em deslocar -se livremente aceder, comunicar, transacionar e estabelecer relações, sem 

sacrificar outros valores humanos e ecológicos hoje e no futuro. Os transportes representam cerca 

de 25% das emissões de Gases com Efeito de Estufa e, aproximadamente, 75% do consumo total 

de petróleo e produtos derivados de petróleo. Sendo imprescindível encorajar o desenvolvimento 

de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável e consciencializar os 

cidadãos e empresas para os efeitos das suas escolhas de transporte. 

Relação com 

ODS 

Objetivo 11. Cidades e Comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Objetivo 13. Ação Climática: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos 

Objetivos   Informar a população sobre o efeito da emissão de GEE e as suas implicações 

 Promover o transporte coletivo; 

 Promover o uso de meios suaves de transporte; 

 Promover a utilização de veículos elétricos.  

Metas   Dinamizar três ações por ano, envolvendo 120 participantes;  

 Aumentar tendencialmente a utilização da bicicleta;  

 Aumentar tendencialmente a utilização de transporte coletivos.  

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 
Criação de ciclovias  

Comunidade em 

geral  

 -  MVNP  

DOUSU 

Anual  

 
Semana da Mobilidade  

Dia Europeu sem carros  

Comunidade em 

geral 

Agrupamento 

de Escolas 

GNR 

MVNP 

DAG- DJA 
Anual  

 
Poiares bike Sharing 

Comunidade em 

geral 
 

MVNP – DAG – 

DJA 
Continuo 

 

Bike Buddy Crianças e jovens 

Agrupamento 

de Escolas 

ARSM 

MVNP DAG-

DJA 
Contínuo 

 

MOB Poiares Crianças e jovens 
Agrupamento 

de Escolas 

MVNP DAG-

DJA 

Último 

trimestre de 

cada ano 

 

Poiares a Pedalar 
Comunidade em 

geral 

Agrupamento 

de escolas 

Empresas 

locais 

MVNP DAG-

DJA 
Contínuo 
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 Redução do impacte 

ambiental do Mercado 

Municipal  

Comunidade em 

geral 
APPACDM  

MVNP 

UAT- DLPA 

DOUSU- A  

Continuo  

 
Ferias em atividade  

Comunidade 

escolar  

-  MVNP 

DAG- DJA 

Páscoa, Verão 

e Natal  

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação pública; 

 Índice de participação de crianças e jovens; 

 Índice de satisfação dos participantes;  

 Número de atividades de sensibilização realizadas; 

 Número de utilizadores regulares de bicicleta.  
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 EIXO TEMÁTICO II- TORNAR A ECONOMIA CIRCULAR  

 DESMATERIALIZAÇÃO, 
ECONOMIA COLABORATIVA, 

CONSUMO SUSTENTÁVEL  

USO EFICIENTE DE RECURSOS  VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS  

Síntese  Economia Circular é um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem de materiais e energia. Substituindo o conceito de fim-de-vida da economia linear, por 

novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num processo integrado. A 

transição para a economia circular implica gerir de modo sustentável os recursos que temos 

disponíveis. E isso consegue-se através da desmaterialização de  processos, reduzindo a extração 

de matérias primas e a produção de resíduos  

Relação com 

ODS  

Objetivo 11. Cidades e Comunidades. Sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Objetivo 12. Produção e Consumo Sustentáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis 

Objetivos   Promover ações que incentivam escolhas ambientalmente conscientes quer nos consumidores 

individuais quer em empresas e serviços municipais  

 Implementar nos serviços da Câmara Municipal procedimentos de desmaterialização de 

processos, através de plataformas digitais  

 Promover  o consumo e produção de produtos biológicos  

Metas   Aumentar tendencialmente o número de projetos apresentados; 

 Aumento de 20% no índice de participação face ao ano anterior; 

 Redução da utilização de plásticos nos serviços municipais; 

 Envolvimento de 100% da comunidade  do pré - escolar do ensino público;  

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 Simplificação Administ. 

(MyDoc e MyNet) 

Serviços  

Municipais  

AIRC  MVNP   

 
Semana do 

Empreendedorismo  

Comunidade  

Escolar  

Agrupamento 

de Escolas  

AEDP 

MVNP  

DAG-P 
Anual  

 Redução da utilização de 

plásticos nos serviços 

municipais 

 

Serviços  

Municipais  

-  MVNP  

UAT- DLPA 

 

Continuo  

 Projeto Mãos na Terra  Comunidade 

Pré -Escolar  

APPACDM MVNP 

UAT- DLPA 

DAG- ASSE 

Durante  o ano 

letivo  

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação; 

 Índice de satisfação;  

 N.º de projetos apresentados.  
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 EIXO TEMÁTICO II- TORNAR A ECONOMIA CIRCULAR  

 DESMATERIALIZAÇÃO, 
ECONOMIA COLABORATIVA, 

CONSUMO SUSTENTÁVEL  

CONCEÇÃO DE PRODUTOS E  

USO EFICIENTE DE RECURSOS  
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS  

Síntese   As atuais tendências de aumento populacional, crescimento da procura e consequente pressão nos 

recursos naturais têm vindo a sublinhar a necessidade das sociedades modernas avançarem para 

um paradigma mais sustentável, uma economia mais "verde" que assegure o desenvolvimento 

económico, a melhoria das condições de vida e de emprego, bem como a regeneração do "capital 

natural". 

Sendo necessário encorajar os cidadãos e as empresas a utilizarem os recursos de forma mais 

sustentável, garantindo a preservação e suficiência no uso de recursos, através do seu ciclo de vida, 

contribuindo para a regeneração e restauro da natureza.  Importa, assim, conceber processos mais 

eficientes no uso de recursos, nomeadamente através da gestão melhorada de fluxo de 

mercadorias, a utilização de modos de transporte mais ecológicos e fomentar a proximidade 

através do correto ordenamento do território   

Relação com 

ODS 

Objetivo 11. Cidades e Comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Objetivo 12. Produção e Consumo Sustentáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis 

Objetivos   Melhorar a gestão de fluxos de mercadorias; 

 Promover a utilização de transportes mais ecológicos.  

Metas   Dinamizar duas ações de sensibilização por ano, envolvendo 100 participantes  

 Incrementar  tendencialmente a deposição seletiva de resíduos  no mercado Municipal 

 Incrementar a deposição seletiva de resíduos no Município  

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 Redução do Impacto 

Ambiental do Mercado 

Municipal  

Comunidade 

em geral  
APPACDM 

MVNP 

UAT- DLPA 
Continuo  

 Campanha da Loja ao Lixo  Comunidade 

em geral 

SUMA MVNP UAT – 

DLPA 

Último 

trimestre 2019 

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de satisfação de comerciantes e clientes; 

 Número de atividades de sensibilização realizadas; 

 Número de participantes em ações de sensibilização; 

 Quantidade de resíduos devidamente encaminhados. 
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 EIXO TEMÁTICO II- TORNAR A ECONOMIA CIRCULAR  

 DESMATERIALIZAÇÃO, 
ECONOMIA COLABORATIVA, 

CONSUMO SUSTENTÁVEL  

USO EFICIENTE DE RECURSOS  VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS  

Síntese   A atual política de resíduos defende a promoção da economia circular através do fecho dos ciclos 

dos materiais, garantindo uma gestão de resíduos mais sustentável, direcionando as perdas 

(materiais e energéticas) para novas aplicações produtivas, sendo fundamental para reduzir a 

pressão sobre os recursos naturais e sobre a capacidade da Natureza para regenerar os resíduos. 

Importa assim, continuar a desenvolver ações que possibilitem a sensibilização da população para 

a prevenção da produção de resíduos, que permitirá reduzir a quantidade de resíduos depositados 

em aterro, bem como sensibilizar a população para a separação de resíduos recicláveis, 

contribuindo desta forma para aumentar a quantidade e qualidade dos materiais recolhidos.   

Relação com 

ODS 

Objetivo 11. Cidades e Comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Objetivo 12. Produção e Consumo Sustentáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis 

Objetivos   Promover a redução da produção de resíduos; 

 Promover a reutilização de materiais; 

 Sensibilizar / motivar a população para a separação resíduos e a reciclagem; 

 Promover a compostagem doméstica nos Centros Escolares do Município e em moradias; 

 Aumentar o número de alojamento domésticos abrangidos pela rede de recolha seletiva e de 

OAU; 

 Promover a recolha seletiva de outros fluxos de resíduos.  

Metas   Dinamizar cinco ações por ano, visando os 1000 participantes; 

  Publicitar quatro dicas ambientais por ano; 

 Aumentar tendencialmente a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente.  

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 
Dica Ambiental  

Comunidade 

em geral  
- 

MVNP 

UAT-DLPA  
Mensal  

 
Semana Europeia de 

Resíduos  

Comunidade 

escolar  

Agrupamento 

de escolas 

ERSUC 

MVNP  

UAT-DLPA 
Anual  

 

Ações de sensibilização para 

a separação seletiva  

Comunidade  

em geral  

Agrupamento 

de escolas  

ERSUC 

SUMA 

MVNP  

UAT-DLPA 
- 

 Guia de Gestão de Resíduos  Comunidade 

em geral  

- MVNP 

UAT- DLPA 

- 

 Workshops sobre 

reutilização de matérias  

Comunidade 

escolar  

ICreate  MVNP  

UAT-DLPA 

Pontual  
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 Curto a cortiça  
Comunidade 

escolar 

Agrupamento 

Escolas  

Restaurantes 

locais  

MVNP  

UAT- DLPA 

DAG - ASSE 

Durante o ano 

letivo  

 Redução do Impacto 

ambiental do Mercado 

Municipal  

Comunidade 

em geral 
APPACDM 

MVNP 

UAT- DLPA  
Continuo 

 Promoção da separação 

seletiva nos serviços da 

Câmara Municipal  

Funcionários 

Municipais  
- 

MVNP 

UAT-DLPA  
Continuo 

 Redução da utilização de 

plásticos nos serviços 

municipais  

Funcionários 

Municipais 
-  

NVNP 

UAT- DLPA  
Continuo 

 Compostagem na escolas Comunidade 

Escolar  

APPACDM  MVNP  

UAT- DLPA  

Set- Jun 

 Compostagem doméstica em 

moradias 

Comunidade 

em geral  
APPACDM 

MVNP 

UAT- DLPA  
- 

 Ampliação da Rede de 

Ecopontos e óleos 

alimentares usados  

Comunidade 

em geral 

ERSUC 

Biolouzan II 

MVNP 

UAT-DLPA  
- 

 Recolha seletiva diferentes 

fluxos de resíduos, pilhas e  

cápsulas de café  

Comunidade 

em geral  

Ecopilhas  

Nescafé  

MVNP 

UAT- DLPA  
- 

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação pública; 

 Índice de participação de crianças e jovens; 

 Número de atividades de sensibilização realizadas;  

 Índice de satisfação dos participantes;  

 Evolução dos resíduos recolhidos seletivamente; 

 Resíduos indiferenciados recolhidos; 

 Número de compostores nas escolas e atribuídos pelo Município.  
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 EIXO TEMÁTICO III – VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO   

ÁGUA  NATUREZA E BIODIVERSIDADE  

Síntese   Um território sustentável e bem ordenado passa por um maior conhecimento dos recursos 

territoriais - biofísicos sociais e materiais - pela preservação e valorização do património, natural, 

paisagístico e cultural, por maior consideração dos riscos e dos efeitos das alterações climáticas e 

por uma maior consciência do valor do ambiente numa perspetiva de sustentabilidade.  

Relação 

com ODS 

Objetivo 11. Cidades e Comunidades sustentáveis: apoiar relações económicas, sociais e ambientais 

positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planeamento nacional e regional 

de desenvolvimento 

Objetivo 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes: garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, 

participativa e representativa em todos os níveis 

Objetivos   Promoção de produtos endógenos 

 Reforço da preservação da floresta e conservação da natureza  

 Promover a preservação dos recursos hídricos  

 Promover a participação dos cidadãos na estratégia de promoção do desenvolvimento 

sustentável  

 Promover a participação dos jovens na estratégia de promoção do desenvolvimento económico 

sustentável  

Metas   Aumento do número de visitantes e participantes face ao ano anterior; 

 Aumento tendencialmente o número de projetos apresentados;  

 Aumentar tendencialmente o número de voluntários. 

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 Poiartes – Feira de 

Gastronomia Artesanato e 

Caprinicultura  

Comunidade 

em geral  

 MVNP 

DAG - CTBM  

DAG – ASSE  

Anual  

 
Semana da Chanfana  

Comunidade 

em geral 

Câmara 

Municipal  

Confraria da 

Chanfana 

Anual  

 

Recriação do Mercado 

Antigo  

Comunidade 

em geral 

Grupo 

Folclórico e 

Etnográfico 

CTEP 

MVNP  
DAG - CTBM 
DAG – ASSE  

 
Anual  

 Concessão de pesca 

desportiva no Rio Alva  

Comunidade 

em geral  
-  

MVNP  

UAT- DLRF 
- 

 

Concessão da zona de Caça 
Comunidade 

em geral 

MVNP UAT 

DLRF 

Associação de 
Caçadores de 

Poiares 

- 

 
Orçamento Participativo  

Comunidade 

em geral 
- 

MVNP  
UAT- JC  
DAG - C 

Anual  
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Projeto Jovens Autarcas  

Comunidade 

Escolar  
- 

MVNP  

DAG - DJA 
Anual  

 
Programas Voluntariado 

Jovem para a Natureza e as 

Florestas 

Comunidade 

em geral 

Bombeiros, 

Juntas, LPN, 

Escolas 

MVNP –  

DGA-DAJ, 

UAT-DLRF e 

Proteção Civil 

Junho a 

Outubro 

 
Semana do 

Empreendedorismo  

Comunidade  

Escolar  

Agrupamento 

de Escolas  

AEDP 

MVNP  

DAG-P 
Anual  

 

Concurso árvores e 

presépios de natal  

Comunidade 

em geral  

Tecido 

comercial e 

empresarial, 

Agrupamento 

de Escolas e 

IPSS’s 

 

Agrupamento 

de Escolas 

AEDP  

MVNP  

DAG- ASSE 
Anual  

 

Concurso Montras de Natal 

Tecido 

comercial e 

empresarial 

Agrupamento 

de Escolas 

AEDP 

MVNP  

DAG- ASSE 
Anual 

 

Poiares, Solidário e Amigo  
Comunidade 

em geral 

Associações 

locais e AEDP 

MVNP  

Rede Social 

DAG-ASSE  

Anual  

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação pública; 

 Índice de participação de crianças e jovens; 

 Número de projetos apresentados.  
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 EIXO TEMÁTICO III – VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO   

ÁGUA  NATUREZA E BIODIVERSIDADE  

Síntese   A água é um bem essencial à vida, sendo um recurso escasso, é por isso importante uma gestão 

eficiente deste recurso natural. Em virtude das alterações climáticas, Portugal é um país onde o 

risco de escassez tenderá a aumentar nas próximas décadas.  

É assim imperativo sensibilizar  a população e os setores económicos  para uma utilização 

consciente e sustentável da água e  prevenir a poluição das massas de água com descargas 

poluentes. 

Relação com 

ODS 

Objetivo 6. Água Potável e Saneamento: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos 

Objetivos   Promover a utilização responsável da água da rede pública; 

 Promover o reaproveitamento de águas pluviais; 

 Sensibilizar a população para proteção dos recursos hídricos; 

 Promover o conhecimento do ciclo urbano da água. 

Metas   Publicitação de quadro dicas ambientais ano; 

 Dinamização de 4 ações de sensibilização, envolvendo 300 participantes; 

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 
Dica Ambiental – Água  

Comunidade 

em geral  
- 

MVNP  

UAT- DLPA 
Mensal  

 

Dia Nacional da Água  
Comunidade 

escolar  

Agrupamento 

de escolas  

AdCL 

MVNP 

UAT-DLPA 
Pontual  

 Ações de sensibilização  

Uso eficiente da água/ 

saneamento de águas 

residuais  

Comunidade 

em geral  
AdCL 

MVNP 

UAT-DLPA 
Pontual  

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação pública; 

 Índice de participação de crianças e jovens; 

 Índice de satisfação dos participantes; 

 Número de atividades de sensibilização realizadas.  
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 EIXO TEMÁTICO III – VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO   
ÁGUA  NATUREZA E BIODIVERSIDADE  

Síntese   A perda contínua de biodiversidade é um dos mais graves problemas ambientais que enfrentamos, 

fruto sobretudo das mais variadas atividades humanas, tem grandes implicações económicas e no 

bem-estar das populações, tendo-se verificado nos últimos 50 anos a deterioração de 60% dos 

serviços prestados pelos ecossistemas.  

A Conservação da Natureza e da Biodiversidade é por isso um compromisso que deve ser partilhado 

entre a sociedade civil e o Estado. Dar a conhecer o património natural, aproximar a população da 

natureza e do meio que a rodeia, é assim essencial. 

Relação 

com ODS 

Objetivo 15. Proteger a Vida Terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivos   Compreender a importância da Natureza; 

 Desenvolver o espírito de responsabilidade perante o meio Natural; 

 Divulgar a fauna e flora do concelho; 

 Conhecer o material geológico do concelho; 

 Promover a interação com o meio natural; 

 Preservar o Património Natural. 

Metas   Dinamização de quatro ações de sensibilização ano, envolvendo 350 participantes.  

 Aumentar tendencialmente o número de participantes. 

 Ações  

 Projetos   Público alvo  Parceiros  Organização Periodicidade 

 Comemoração Dia 

Mundial da Árvore 

Comunidade 

em geral 

Agrupamento de 

escolas 

MVNP 

UAT- DLPA 
Anual 

 Uma semente para o 

futuro 

Comunidade 

em geral 
Câmara Municipal DUECEIRA 2019 

 

Rede de Percursos 

Pedestre 

Comunidade 

em geral 

CIM - RC 

SP Botânica 

MVNP 

DAG- CTBM 

DAG- DJA 

 

Continuo 

 
Rede de Circuito de BTT 

Comunidade 

em geral 
ARSM 

MVNP DAG – 

DJA 
Continuo 

 
Ações de sensibilização 

para a Proteção da 

Natureza 

Comunidade 

em geral 

Agrupamento de 

Escolas 

LPN 

SP Botânica 

MVNP 

UAT- DLPA 

UAT- DLRF 

Anual  

 
Poiarestrail 

Comunidade 

em geral 
Câmara Municipal ARSM Anual 

 Caminhadas por Poiares 
Comunidade 

em geral 
Câmara Municipal 

APPACDM 

ARSM 
Anual 
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Bombeiros 

voluntários 

 
Ferias em atividade   

Comunidade 

juvenil  
- 

MVNP  

DAG- DJA 

Páscoa, Verão 

e Natal 

 Ocupação de Tempos 

Livres – Colónia Balnear 

Comunidade 

Juvenil e 

Sénior 

Associação iCreate 

 

MVNP 

DAG - ASSE 
Verão 

 Programas de 

Intercâmbio Cultural 
Jovens --- 

MVNP 

DAG - DJA 
Anual 

 

Parque Verde  
Comunidade 

em geral  

LPN 

Empresas de 

Desportos de 

Aventura/Natureza 

MVNP DAG 

DJA 
Anual 

 Indicadores a monitorizar  

  Índice de participação pública; 

 Índice de participação de crianças e jovens; 

 Índice de satisfação;  

 Número de atividades realizadas.  

 

Existem ainda outros projetos e iniciativas nos quais o Município de Vila Nova de Poiares e 

encontra integrado ou que promove, que são transversais aos 3 eixos temáticos, conforme 

Quadro que se apresenta.  

 

Quadro II – Projetos e iniciativas transversais a todos os eixos  

          EIXO - Descarbonizar a sociedade 
 

 EIXO - Tornar a Economia circular 
 

           EIXO -  Valorização do território  

Projeto Eco- Escolas  

Programa Eco XXI  

Município  Amigo do Desporto  

Conselho Municipal de Educação  

Conselho Municipal da Juventude  

Conselho Municipal de Segurança 

NLI – Núcleo Local de Inserção 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Vila Nova de Poiares 

Conselho Local de Ação Social 

Comissão Municipal De Defesa Da Floresta 

Contra Incêndios 

Conselho Municipal de Segurança 
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11. Avaliação e monitorização  
 

A elaboração de um Plano de Estratégico implica a implementação de um sistema de 

monitorização e avaliação. Sendo esta uma fase elementar na avaliação da relevância e 

consistência das estratégias definidas. Uma monitorização e avaliação planeada e eficaz, 

tornará então possível questionar e clarificar o plano, identificar elementos fundamentais 

capazes de permitir reformular, reestruturar, ajustar ou complementar as propostas ou, até 

mesmo, de introduzir medidas corretivas ou alterações mais profundas numa lógica de 

melhoria contínua. Tornará igualmente possível compreender, questionar e medir o 

impacte resultante da implementação das ações. 

 

A monitorização recolhe e analisa os dados quantitativos e qualitativos necessários para 

conceber e levar a cabo a avaliação. Se realizada de forma adequada é um instrumento 

essencial para uma boa gestão e fornece uma boa base para a avaliação.  

Na avaliação das ações deverão ser utilizados os seguintes instrumentos:   

- Registos fotográficos; 

- Inquéritos de satisfação / avaliação; 

- Registo de testemunhos. 

 

Deve ainda ser contabilizado o número, idade dos participantes nas ações e contabilizado o 

número de  materiais produzidos/distribuídos no âmbito das atividades. 

O processo de monitorização, será desenvolvido ao longo do tempo, com um relatório de 

execução semestral e outro de cariz anual, bem como, um de conclusão do presente projeto. 

 

A equipa de avaliação será composta por: 

1 elemento do executivo municipal (presidente ou vereador/a com a área do ambiente) 

Técnica superior responsável pela área do ambiente 

Técnica superior responsável pela área da educação 

Técnico superior responsável pela área do desporto, juventude e associativismo 

 

Podem ainda ser convidadas outras personalidades ou entidades a participar no processo de 

monitorização e avaliação do presente plano. 
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https://www.natureza-portugal.org/o_nosso_planeta/alteracoes_climaticas/ 

https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/educacao-ambiental-e-sustentabilidade/ 
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MÊS  PROPOSTAS DE ATIVIDADE  DOMÍNIO  TEMÁTICO  PÚBLICO ALVO  RECUR/ORG  

JAN 

Projeto Jovens Autarcas – tomada de 
posse  

Valorização do 
Território  

Comunidade 
escolar  

MVNP 
DAG-DJA  

Semana da Chanfana  
Valorização do 

Território 
Comunidade 

em geral  
Confraria da 

Chanfana  

Ação Climagir – Escolas 
 

Clima  
Comunidade 

escolar 
CIM- RC 

Programa Eco-Escolas  Geral 
Comunidade 

Escolar 
MVNP 

   UAT- DLPA 

Jan – 
Dez 

Dica Ambiental na fatura da água  Clima 
Comunidade 

em geral 
MVNP 

UAT- DLPA 

Projeto Redução do Impacto 
Ambiental no Mercado Municipal  

Mobilidade 
sustentável, 

valorização de 
resíduos e uso 

eficiente de 
recursos  

 
Comunidade 

em geral 

MVNP 
UAT- DLPA 
DOUSU- A 

Projeto Redução da utilização de 
plástico no Município 

Valorização de 
resíduos  

Funcionários 
Municipais  

MVNP 
UAT- DLPA 

Promoção da separação seletiva nos 
serviços municipais  

Valorização de 
resíduos 

Funcionários 
Municipais 

MVNP 
UAT- DLPA 

Bike Buddy 
Mobilidade 
sustentável 

Crianças e 
jovens  

MVNP 
DAG- DJA 

Poiares Bike Sharing 
Mobilidade 
sustentável  

Comunidade 
em geral  

MVNP 
DAG- DJA 

Poiares a Pedalar  
Mobilidade 
sustentável 

Comunidade 
em geral  

MVNP 
DAG- DJA 

Rede de circuitos de BTT 
Natureza e 

biodiversidade  
Comunidade 

em geral 
MVNP 

DAG-DJA 

Rede de percursos pedestres  
Natureza e 

biodiversidade 
Comunidade 

em geral 

MVNP 
DAG-CTBM 
DAG- DJA  

Redução da utilização de plásticos 
nos serviços municipais  

Desmaterialização, 
valorização de 

resíduos   

Serviços 
Municipais  

MVNP  
UAT- DLPA  

FEV Poiarestrail  
Natureza e 

biodiversidade  
Comunidade 

em geral 
 

ARSM  

 
  MAR 

Dia Mundial da Árvore  
 

Natureza e 
biodiversidade  

 
Comunidade 

escolar 

MVNP 
UAT – DLPA  
 

Hora do Planeta- WWF 
 

Eficiência 
Energética  

Comunidade 
em geral 

 

MVNP 
UAT- DLPA  
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ABR 

Ferias em atividade Páscoa  Geral  
Comunidade 

Escolar  
     MVNP 
    DAG-DJA 

Orçamento participativo – 
apresentação de propostas  

 

Valorização do 
Território 

Comunidade 
em geral 

 

MVNP 
UAT- JC  

      DAG- C 

     Semana do Empreendedorismo  

Economia 
colaborativa,  

Valorização do 
Território 

Comunidade  
Em geral  

        MVNP  
       DAG-P 

 
 
 

MAI 
 

Programa Eco XXI  Geral  Município  
MVNP 

UAT- DLPA 
Dia Internacional da Energia  

Desenvolver uma ação com a AREAC  
Eficiência 
energética  

Comunidade 
escolar  

MVNP 
UAT- DLPA 

Ações de sensibilização para a 
utilização eficiente de energia nos 

serviços municipais  

Eficiência 
energética  

Funcionários 
municipais  

MVNP 
UAT- DLPA 

 
JUN 

Dia Mundial do Ambiente Geral 
Comunidade 

escolar 

MVNP 
UAT- DLPA 

 

Recriação do Mercado Antigo  
Valorização do 

Território 
Comunidade 
em geral  

MVNP  
DAG- CTBM 
DAG. ASSE 

Ação Climagir  Clima  Comunidade 
em Geral  

CIM – RC  

Jun- 
Out 

Voluntariado Jovem para a Natureza 
e Floresta  

Valorização do 
Território  

Comunidade 
em geral  

MVNP  
DAG-DJA 

UAT- DLRF e 
Proteção 

Civil  

JUL Férias em atividade Verão  Geral  
Comunidade 

escolar  
MVNP 

DAG-DJA 

Jul- 
Ago 

Ocuipação de tempos livres  
Natureza e 

biodiversidade  

Comunidade 
Juvenil e 

Sénior  

MVNP  
DAG- ASSE 

 AGO 

 
Ação Climagir –  Piscinas da Fraga  

 
Clima 

Comunidade 
em geral 

 
     CIM- RC  

Orçamento Participativo - 
Apuramento de resultados  

Valorização do 
Território 

 
Comunidade 

em geral 

MVNP 
UAT- JC  
DAG- C 

 
SET 

Semana da Mobilidade  
Dia Europeu sem carros  

Mobilidade 
sustentável  

Comunidade 
em geral 

MVNP 
DAG-DJA 

Poiartes – Mostra Nacional de 
artesanato, gastronomia e 

caprinicultura 

Valorização do 
Território 

Comunidade 
em geral 

MVNP 
DAG- CTBM 
DAG- ASSE  

 
OUT 

Dia Nacional da Água Água 
Comunidade 
em geral 

MVNP 
UAT- DLPA 

Projeto Jovens Autarcas – 
apresentação de candidaturas 

Valorização do 
Território 

Comunidade 
Escolar 

MVNP 
DAG-DJA 

Out-  
   Jun  

 
Projeto Mãos na Terra  

Consumo 
sustentável  

Comunidade 
Escolar 

MVNP 
UAT- DLPA 
DAG- ASSE 
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Projeto Curto a Cortiça  
Valorização de 

resíduos  
Comunidade 

Escolar 

MVNP 
UAT- DLPA 
DAG-ASSE 

Out- 
Dez  

MOB Poiares  
Mobilidade 
sustentável  

Crianças e 
jovens  

MVNP 
DAG-DJA 

Campanha da Loja ao Lixo  
Uso eficiente de 

recursos  
Comunidade 

em geral  
MVNP 

UAT- DLPA  

  NOV Semana Europeia de Resíduos 
Valorização de 
resíduos  

 
Comunidade 

em geral 
 

MVNP 
UAT- DLPA 

DEZ  

Férias em Atividade Natal  
 

 
Geral  

Comunidade 
Escolar 

 

MVNP 
DAG-DJA 

Concurso Árvores e Presépios de 
Natal  

Valorização do 
Território  

Comunidade 
em Geral  

MVNP 
DAG- ASSE  

Montras de Natal 
Valorização do 

Território 
Comunidade 

em Geral 
MVNP 

DAG - ASSE 

Poiares, Solidário e Amigo  
Valorização do 

Território 
Comunidade 

em Geral 
MVNP 

DAG- ASSE 
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Largo da República, 3350-156 Vila Nova de Poiares 
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