
POR UMA VIDA MAIS SUSTENTÁVEL
Vem aí a Semana Verde!

DIA
INTERNACIONAL da
BIODIVERSIDADE22

MAIO

quarta-feira

CAÇA AO TESOURO NA PAISAGEM
A beleza natural é um dos grandes tesouros da Paisagem Protegida 
de Arriba Fóssil da Costa de Caparica que completa 35 anos neste dia.
Venha celebrar o aniversário desta área protegida, participando num 
percurso guiado que desafia os participantes a fotografarem os tesouros 
que vão aparecendo ao longo do caminho. As 3 melhores fotos de cada 
participante deverão ser enviadas para o ICNF que depois fará uma 
exposição com a seleção de resultados. Recordações para as melhores fotos!
Recomenda-se que os participantes levem água, chapéu, protetor solar, 
calçado adequado, roupa confortável e máquina fotográfica.
Para participar, basta aparecer.
Local: Ponto de encontro no Parque de Merendas do Centro
de Interpretação da Mata dos Medos, Fonte da Telha
Horário: 9h00 às 11h00
Organização: Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, ICNF
Informações: teresa.morais@icnf.pt

23
MAIO

quinta-feira

OBSERVAÇÃO DE AVES NO PARQUE DA PAZ
Além das aves ornamentais que vivem junto ao lago, que incluem várias 
espécies de gansos e patos exóticos, no Parque da Paz ocorrem também 
muitas outras aves que passam mais despercebidas, incluindo espécies 
aquáticas e terrestres. Venha passear pelo parque e descobrir algumas 
destas espécies numa visita guiada pela nova Estação da Biodiversidade 
do Parque da Paz.

Local: Parque da Paz (ponto de encontro junto ao Monumento à Paz)
Horário: 9h00 às 12h00
Organização: Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental, CMA

24
MAIO

sexta-feira

LIMPEZA DA PRAIA DA MATA
Uma ação voluntária de limpeza da Praia da Mata que vai incluir também 
uma operação de remoção de plantas invasoras que existem na zona dunar,
como o chorão-das-areias. Recomenda-se roupa e calçado fechado 
e confortável, protetor solar, boné, luvas, água e lanche.
Inscrição prévia necessária.
Local: Praia da Mata
Horário: 10h00 às 16h30
Organização: Quercus
Apoio: Divisão de Limpeza Urbana e Divisão de Educação
e Sensibilização Ambiental, CMA
Informações e inscrições: pedrosousa@quercus.pt | tm. 96 705 68 41

OFICINA “OS MORCEGOS DA MATA DOS MEDOS”
Os morcegos são mamíferos mal amados e considerados feios pela 
maioria das pessoas… Mas será que o morcego-rabudo, o morcego-hortelão 
ou o morcego-gigante são assim tão aterradores? Nesta oficina dedicada 
a crianças do 1.º Ciclo, vamos conhecer os morcegos da Mata dos Medos 
e aprender que estes animais são fantásticos e não há qualquer razão 
para ter medo deles.

Local: Biblioteca Central, Fórum Municipal Romeu Correia
(Setor Infantil), Almada
Horário: 10h30 às 12h00
Organização: Divisão de Bibliotecas e Arquivo, CMA
Inscrição: Sílvia Antunes | tel. 21 272 49 23
biblactividades@cma.m-almada.pt

APRESENTAÇÃO DO FILME
“PORTUGAL PATRIMÓNIO NATURAL”
Um documentário de Daniel Pinheiro, que nos leva numa viagem de mais 
de 50.000km pelas 30 áreas protegidas nacionais, captando paisagens 
e retratos dos ciclos naturais de plantas e animais que habitam em Portugal 
Continental, do Gerês à Ria Formosa.
Local: Auditório do Centro de Interpretação da Mata dos Medos
Fonte da Telha 
Horário: 11h00 às 12h00
Organização: Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, ICNF
Informações: teresa.morais@icnf.pt

MERCADO BIOLÓGICO DE CACILHAS
Já conhece o primeiro mercado biológico regular da margem sul do Tejo? 
Aqui todos os produtos à venda têm certificação de proveniência biológica. 
Uma sugestão para comprar hortícolas e fruta acabados de colher, falando 
diretamente com quem os produziu. Se é utilizador do terminal de 
transportes de Cacilhas, este mercado é para si.

Local: Largo Alfredo Diniz, Cacilhas
Horário: 14h00 às 18h00
Organização: AGROBIO

CACILHAS

PERCURSO PEDESTRE À MINA DE OURO DE ADIÇA
Um percurso guiado que o levará a descobrir o local onde terá existido 
uma das mais importantes minas de ouro do país antes dos Descobrimentos 
e que se esconde agora numa paisagem cheia de valores naturais.
O percurso é de dificuldade baixa e tem cerca de 2,5km de extensão.
Recomenda-se que os participantes levem água, chapéu, protetor solar, 
calçado adequado, roupa confortável e máquina fotográfica.
Para participar, basta aparecer.
Local: Perto das instalações da NATO, Fonte da Telha
Horário: 16h00 às 18h00
Organização: Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, ICNF
Informações: teresa.morais@icnf.pt
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A PARTIR DE 27 DE MAIO, 
CALCULE A SUA
PEGADA ECOLÓGICA
WWW.ALMADA.PT/AMBIENTE

BIOBLITZ 
SAÍDAS DE CAMPO 

ECO-MERCADOS DE RUA 
CICLOFICINA

FÓRUM 21 CRIANÇA 
LIMPEZA PRAIAS E MATAS

ECO-OFICINAS
PEGADA ECOLÓGICA

22 de MAIO a 5 de JUNHO
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25
MAIO

sábado

MERCADO BIOLÓGICO DE ALMADA
Bem no coração de Almada, uma seleção de produtores biológicos 
certificados da região dão a conhecer o melhor das suas quintas. Fruta 
e legumes frescos, ervas aromáticas, chás e azeite, são alguns dos muitos 
produtos que encontra neste mercado onde pode contactar diretamente 
com os agricultores que terão gosto em falar do seu trabalho.

Local: Praça Movimento das Forças Armadas, Almada
Horário: 9h00 às 14h00
Organização: AGROBIO

Saídas de Campo:
  9h-11h  Aves
11h-13h  Borboletas, libélulas e outros insetos
13h-14h  Répteis e anfíbios
14h-16h  Líquenes
16h-18h  Flora e vegetação
18h-20h  Mamíferos
20h-22h  Aves noturnas e morcegos
        22h  Apresentação dos resultados

Local: Parque da Paz (ponto de encontro no Monumento à Paz)
Horário: 9h00 às 22h00
Organização: Associação Biodiversity for All, Divisão de Parques Urbanos 
e Departamento de Inovação, Ambiente, Clima e Sustentabilidade, CMA

BIOBLITZ

Junte-se a uma equipa de cientistas e venha descobrir a biodiversidade 
que existe no pulmão da cidade de Almada. No BioBlitz os participantes 
ficarão a conhecer de perto as muitas espécies de animais e plantas que 
habitam neste parque urbano. Ao longo do dia decorrerão várias saídas 
de campo guiadas por especialistas para observação e recolha 
de espécimes, oficinas educativas e jogos científicos para todas 
as idades. Uma experiência de cidadania científica que não pode perder, 
que contribui para a inventariação de fauna e flora da nova Estação 
de Biodiversidade do Parque da Paz. 

Inscrição prévia recomendada (contactos no final deste programa). 
Os participantes podem inscrever-se em todas as atividades ou só 
em algumas. Cada visita guiada tem um limite máximo de 30 participantes.

DE OLHO NAS AVES DO PARQUE DA PAZ 
Venha ver de perto muitas das aves selvagens que vivem no Parque da Paz 
e conhecer a importância dos espaços verdes para as comunidades 
de aves. Uma ação de sensibilização aberta a todos os interessados 
e dinamizada por técnicos da SPEA.

Local: Parque da Paz (junto ao Monumento à Paz)
Horário: 10h00 às 12h00 
Organização: SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

ATELIÊS BIODIVERSIDADE 
Ateliês abertos onde pode conhecer mais sobre a flora e a fauna que existe 
no Parque da Paz, participando em várias experiências e observações 
científicas.

Local: Parque da Paz (junto ao Monumento à Paz)
Horário: Ao longo do dia 
Organização: Naturanima

JOGO “INSETOS EM ORDEM” 
Venha conhecer o mundo dos insetos! Neste jogo vai aprender 
a identificar insetos e descobrir a importância destes seres para 
o equilíbrio dos ecossistemas e manutenção da biodiversidade.

Local: Parque da Paz (ponto de encontro no Monumento à Paz)
Horário: Ao longo do dia 
Organização: TAGIS e Divisão de Educação
e Sensibilização Ambiental, CMA

ESPAÇO SPEA - SOCIEDADE PORTUGUESA
PARA O ESTUDO DAS AVES
Visite a SPEA durante o BioBlitz e fique a saber mais sobre as aves 
que pode descobrir no Parque da Paz. Participe em vários jogos 
e atividades e descubra alguns dos mistérios de diversas espécies 
que aqui podem ocorrer: quem são, por onde viajam, de que 
se alimentam e que impactos afetam a sua vida do dia-a-dia.

Local: Parque da Paz, junto ao Monumento à Paz 
Horário: 11h00 às 17h00
Organização: SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

PEDDY-PAPER “VEM DESCOBRIR
AS AVES DOS JARDINS”
Sabe que aves existem no Parque da Paz? Tem um bom olho para
a observação de aves? Desafiamo-lo a participar neste peddy-paper
e procurar as aves pelas pistas que lhe damos. De seguida, venha saber 
mais sobre as espécies que encontrar junto do Espaço SPEA.
Atividade destinada a famílias com crianças dos 8 aos 12 anos.
Inscrição prévia recomendada.
Local: Parque da Paz, junto ao Monumento à Paz 
Horário: 11h00 às 17h00
Organização: SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

SESSÃO “COMO PROTEGER A BIODIVERSIDADE
DO PARQUE DA PAZ?”
Venha descobrir neste encontro informal o que técnicos especializados têm 
a dizer sobre a alimentação das aves nos parques urbanos e a introdução 
de espécies exóticas. Descubra os problemas que podem resultar destas 
práticas, que colocam em perigo o delicado equilíbrio destes ecossistemas. 
Aprenda com os biólogos a melhor forma de agir, para que todos possamos 
contribuir para preservar a biodiversidade natural do Parque da Paz. 
Inscrição prévia recomendada.
Local: Parque da Paz, junto ao Monumento à Paz 
Horário: 14h00 às 16h00
Organização: SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves,
Divisão de Parques Urbanos e Divisão de Educação
e Sensibilização Ambiental, CMA

ATIVIDADE “OS IMPACTOS DA POLUIÇÃO
NA VIDA DAS AVES”
Venha perceber qual o efeito da poluição gerada por plásticos 
e outros materiais que utilizamos no nosso dia-a-dia nas aves 
e no equilíbrio dinâmico dos ecossistemas marinhos. Juntos vamos refletir 
e perceber como cada um de nós pode contribuir para o uso sustentável 
dos recursos naturais. Atividade destinada a famílias com crianças
dos 7 aos 14 anos.
Inscrição prévia recomendada.
Local: Parque da Paz (Espaço SPEA, junto ao Monumento à Paz) 
Horário: 15h00 às 16h00
Organização: SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

26
MAIO

domingo

ECO-CAMINHADA
Junte-se a esta atividade saudável e amiga do ambiente que a Decathlon 
promove em vários pontos do país em simultâneo. Uma caminhada 
diferente que, para além da vertente desportiva e de lazer, inclui também 
a recolha de lixo que possa surgir ao longo do percurso, nas bermas dos 
caminhos. Caminhada de nível de dificuldade baixa/média, limitada a 40 
participantes.
A participação é gratuita mas limitada a idades entre os 6 e os 65 anos 
e requer inscrição prévia.
Local: Decathlon de Almada (Ponto de partida)
Horário: 9h00 às 11h30
Organização: Decathlon de Almada
Apoio: CMA e Junta das Freguesias de Laranjeiro e Feijó
Informações e inscrições: tel. 21 250 87 30 | www.decathlon.pt

Fotografia: Luís Quinta

Serão oferecidos prémios
aos participantes com mais
observações e/ou registarem
mais espécies.

Fotografia: Luís Quinta

LIMPEZA DA PRAIA DA ADIÇA/FONTE DA TELHA
Uma plataforma de várias associações locais (Alma Naturista, Ambialistas 
e NAS-FCT) convida todos a participarem numa ação de limpeza da praia 
mais a sul da frente atlântica do concelho. 
Recomenda-se que os participantes tragam roupa e calçado fechado 
e confortável, protetor solar, boné, luvas, água e uma merenda.

Local: Praia da Adiça, Fonte da Telha (acesso à última praia)
Horário: 10h00 às 13h00
Organização: Plataforma Ambiente com Alma
Apoio: Divisão de Limpeza Urbana, CMA
Informações e inscrições: aalmanaturista@gmail.com
https://forms.gle/NqBwfy2MwThkJFYV9

MERCADO DA HORTA
Um animado mercado que acontece todos os últimos domingos do mês 
e onde é fácil encontrar “produtos da terra” como hortícolas, frutos, 
plantas mediterrânicas, mel, pão e muito mais, tudo produzido na região.
A não perder!

Local: Alameda do Parque da Paz
Horário: 10h00 às 17h00
Organização: Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental, CMA

ESPAÇO ANIMAL
Espaço dedicado à divulgação de três projetos almadenses de apoio 
aos animais abandonados e errantes do concelho. Aqui pode conhecer 
de perto o seu trabalho de prevenção do abandono e dos maus-tratos 
aos animais e saber como pode ajudar na angariação de fundos 
para apoiar este trabalho voluntário.

Local: Parque da Paz (junto ao Mercado da Horta)
Horário: 10h00 às 17h00
Dinamização: Projeto Amor Rafeiro, Associação Onde Há Gato
Não Há Rato e Associação dos Amigos dos Animais de Almada

OFICINA AMOR RAFEIRO
Traga os mais pequenos e venha brincar em família nesta oficina infantil 
de expressão criativa para crianças dos 3 aos 8 anos, onde se irão usar 
materiais reciclados para criar divertidos amigos de quatro patas.

Local: Parque da Paz (Espaço Animal, junto ao Mercado da Horta)
Horário: 11h00 às 12h30
Dinamização: Projeto Amor Rafeiro

AMIGOS DE 4 PATAS PARA ADOÇÃO
Venha conhecer alguns dos cães do Canil da Aroeira, que neste 
dia vêm passear ao Parque da Paz. Se procura um animal de companhia 
para adoção responsável, quem sabe se não encontrará aqui o amigo 
de 4 patas que conquistará o coração da sua família.

Local: Parque da Paz (Espaço Animal, junto ao Mercado da Horta)
Horário: 15h30 às 17h00
Dinamização: Associação Os Amigos dos Animais de Almada

PINTURAS FACIAIS
Os miúdos e graúdos que gostam de animais e que visitam o Espaço 
Animal, podem participar gratuitamente nesta oficina de pinturas faciais.

Local: Parque da Paz (Espaço Animal, junto ao Mercado da Horta)
Horário: 15h30 às 16h30
Dinamização: Associação Onde Há Gato Não Há Rato

WORKSHOP DE FORMAÇÃO “Pegada Ecológica: 
conhecer o impacto de Almada sobre o Planeta”
Um workshop onde se irá apresentar a nova calculadora da Pegada 
Ecológica desenvolvida para Almada, e como esta pode ser um recurso útil 
para sensibilizar e formar cidadãos mais eco-conscientes.
Participação livre, sujeita a inscrição prévia.
Local: Sala Pablo Neruda, Fórum Municipal Romeu Correia, Almada
Horário: 14h00 às 18h00
Dinamização: Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental,
CMA, ZERO, Universidade de Aveiro

OVERSHOOT
DAY de
ALMADA

27
MAIO

segunda-feira

28
MAIO

terça-feira

LIMPEZA DA PRAIA DA MATA
Junte-se a esta ação de voluntariado ambiental para limpeza da Praia 
da Mata. Recomenda-se que os participantes tragam roupa e calçado 
fechado e confortável, protetor solar, boné, luvas, água e uma merenda.

Local: Praia da Mata
Horário: 9h30 às 13h00
Organização: ABAE, Associação da Bandeira Azul
Informações e inscrições: marcia.vieira@abae.pt

29
MAIO

quarta-feira

WORKSHOP TÉCNICO
“A Inovação no Financiamento de Tecnologias de 
Baixo Carbono para Cidades Inteligentes e Circulares”
Evento onde se pretende discutir a realidade e oportunidades 
de financiamento de projetos de eficiência energética e energias 
renováveis, dando a conhecer mecanismos inovadores como 
o crowdfunding. O workshop conta com a participação de vários 
especialistas nacionais e estrangeiros nestas áreas e no desenvolvimento 
de Cidades Inteligentes (Smart Cities). Uma iniciativa no âmbito do projeto 
europeu EMPOWER “More Carbon Reduction by Dynamically Monitoring 
Energy Efficiency” apoiado pelo Programa INTERREG Europa, 
de que Almada é uma cidade parceira.
Participação por convite, ou contacte a organização.
Local: Hotel Mercure Lisboa Almada
Horário: 9h30 às 12h30
Organização: AGENEAL, Agência Municipal de Energia de Almada
Informações: tel. 21 272 23 80 | ageneal@ageneal.pt

DIA
NACIONAL
da ENERGIA

Local: Biblioteca José Saramago (Setor Infantil), Feijó 
Horário: 14H00 às 15h00
Organização: Divisão de Bibliotecas e Arquivo, CMA
Inscrição: Cláudia Pulquério | tel. 21 250 82 10
biblactividades@cma.m-almada.pt

OFICINA “RENOVA-TE PARA UM FUTURO MELHOR”
Será que é possível dominar a força do Sol? Como previu há mais 
de um século o pioneiro português Padre Himalaia, as energias renováveis 
estão aí e queremos saber mais sobre elas e como aproveitá-las. Nesta 
oficina dedicada a crianças de 1.º Ciclo aprende-se sobre estas energias, 
nomeadamente a energia solar e as suas muitas utilizações. 

JÁ CONHECE A SUA PEGADA ECOLÓGICA?
A partir deste dia, respondendo a algumas perguntas simples, pode 
ficar a conhecer qual o impacto que o seu estilo de vida tem no Planeta. 
Descubra a sua Pegada Ecológica e como pode ter um modo de vida 
mais sustentável em www.m-almada.pt/ambiente.

A calculadora da pegada Ecológica de Almada, resulta de uma parceria 
com a Associação ZERO, Universidade de Aveiro e Global Footprint 
Network, no âmbito do projeto Pegada Ecológica dos Municípios 
Portugueses.

ESTE É O DIA DA SOBRECARGA EM ALMADA
No dia 27 de maio, o concelho de Almada atinge o Dia da Sobrecarga 
deste ano. Isso significa que nesta data, esgotamos os recursos naturais 
que o território de Almada consegue produzir e renovar neste ano inteiro, 
e passamos a viver em défice ambiental o resto do ano, dependendo 
de recursos originários de outros locais. 

A nível planetário, em 2018, o Dia da Sobrecarga (Earth Overshoot Day)
foi a 1 de Agosto, o que significa que a partir desse dia o consumo 
de recursos naturais pela humanidade ultrapassou a capacidade 
de regeneração dos ecossistemas para esse ano. 

Desde que o planeta entrou em sobrecarga (pela primeira vez no inicio 
da década de 1970), o Dia da Sobrecarga da Terra tem sido assinalado 
cada vez mais cedo: em 1997 ocorreu no final de Setembro enquanto 
que, em 2018, assinalou-se a 1 de Agosto. Por outras palavras, atualmente, 
é exercida uma procura 1.7 vezes superior à capacidade de regeneração 
dos ecossistemas, ou seja, anualmente a humanidade usa os recursos 
equivalentes de 1.7 planetas Terra.

Para saber mais:
www.overshootday.org

organização: 

apoios:

ICNF
Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas

CACILHAS

CACILHAS

MERCADO BIOLÓGICO DE ALMADA
Bem no coração de Almada, uma seleção de produtores biológicos 
certificados da região dão a conhecer o melhor da sua produção. 
Fruta e legumes frescos, ervas aromáticas, chás e azeite, são alguns 
dos muitos produtos que encontra neste mercado onde poderá contactar 
diretamente com os agricultores que terão gosto em falar do seu trabalho 
e da qualidade e origem do que trazem ao mercado.

1
JUNHO

sábado

ECOSURF DAY
A marcar a abertura da época balnear, cerca de 70 alunos da Escola EB 2,3 
Carlos Gargaté, dinamizam uma ação de sensibilização sobre as principais 
ameaças à biodiversidade dos oceanos, como o lixo marinho, as ilhas de 
plástico, a sobrepesca, entre outras. Uma iniciativa integrada nos Projetos 
“Eco-Escolas” e “Ciência na Escola”, da Fundação Ilídio Pinho. Apareça para 
saber mais sobre o nosso litoral e como podemos ajudar a preservá-lo.

Local: Largo Alfredo Diniz, Cacilhas
Horário: 14h00 às 18h00
Organização: AGROBIO

Local: Mercado Municipal de Almada,
junto à Rua Bernardo Francisco da Costa
Horário: 19h00 às 22h00
Dinamização: Voluntários
Apoio: AGENEAL e CMA, enquadrada no Plano Almada Ciclável

Local: Praia da Mata
Horário: 9h30 às 12h30
Organização: Agrupamento Carlos Gargaté,
com apoio da CMA e da Fundação Ilídio Pinho

MERCADO BIOLÓGICO DE CACILHAS
Já conhece o primeiro mercado biológico regular da margem sul do Tejo? 
Aqui todos os produtos à venda têm certificação de proveniência biológica. 
Uma sugestão para comprar hortícolas e fruta acabados de colher, falando 
diretamente com quem os produziu. Se é utilizador do terminal 
de transportes de Cacilhas, este mercado é para si.

30
MAIO

quinta-feira

CICLOFICINA DE ALMADA
A última quinta-feira do mês é dia de encontro para utilizadores 
e interessados na temática das bicicletas. 
Aqui é possível aprender a fazer os principais consertos e reparações numa 
bicicleta, usando peças e componentes cedidos por outros ciclistas ou lojas 
de bicicletas apoiantes ou, simplesmente, trocar conhecimento e ideias 
sobre o tema. Nesta iniciativa, dinamizada por voluntários, tudo é gratuito 
e sem fins lucrativos.

DIA
MUNDIAL
da CRIANÇA

Local: Praça Movimento das Forças Armadas, Almada
Horário: 9h00 às 14h00
Organização: AGROBIO

DIA
MUNDIAL
do AMBIENTE

5
JUNHO

quarta-feira

FÓRUM 21 DA CRIANÇA:
O PARLAMENTO DOS PEQUENOS DEPUTADOS
O projeto Agenda 21 da Criança de Almada, que decorreu em várias escolas 
do concelho ao longo do ano letivo, culmina na 16.ª edição do Fórum 21 
da Criança. Neste Parlamento dos Pequenos Deputados, as crianças de 
Almada apresentam ao Executivo Municipal e a outras escolas, as suas 
preocupações, sugestões e desejos para o futuro de Almada e do Planeta. 
As melhores ideias que saem deste Fórum são depois integradas e 
materializadas, sempre que possível, no Plano de Atividades anual da Autarquia. 

Local: Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada
Horário: 10h00 às 12h30
Organização: Departamento de Inovação, Ambiente,
Clima e Sustentabilidade, CMA
Participação: Por convite ou contacte a organização

MERCADO BIOLÓGICO DE CACILHAS
Já conhece o primeiro mercado biológico regular da margem sul do Tejo? 
Aqui todos os produtos à venda têm certificação de proveniência biológica. 
Uma sugestão para comprar hortícolas e fruta acabados de colher, falando 
diretamente com quem os produziu. Se é utilizador do terminal de 
transportes de Cacilhas, este mercado é para si.

Local: Largo Alfredo Diniz, Cacilhas
Horário: 14h00 às 18h00
Organização: AGROBIO

No Fórum 21 da Criança, será feita uma apresentação do projeto PAVan, 
Estação Itinerante de Transformação do Plástico, um projeto inovador 
que tem viajado pelas escolas da zona costeira de Almada partilhando 
soluções para os problemas do lixo marinho e a mensagem de que 
os plásticos podem ter uma segunda vida de uma forma criativa.

Dinamização: Projeto Plástico à Vista e Ensaios
e Diálogos Associação [EDA]

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES:
Câmara Municipal de Almada
Departamento de Inovação, Ambiente,
Clima e Sustentabilidade
Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental
Tel. 21 272 25 18 | almada21@cma.m-almada.pt

www.m-almada.pt/ambiente

ECO-INQUÉRITOS
Ajude-nos a conhecer melhor a biodiversidade do concelho e a gerir
o património natural de Almada.

Participe em 2 inquéritos online, anónimos e de resposta rápida,
um sobre o ouriço-cacheiro e outro sobre o Parque da Paz.
www.m-almada.pt/ambiente

Inquéritos promovidos pela Câmara Municipal de Almada e pelo Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.


