
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Câmara Municipal de Alfândega da Fé 

Centro de Congressos do Estoril, 28 de setembro de 2017 



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO CONCELHO  

Fonte: Carta Educativa, 2007 

Localização do Concelho de Alfândega da Fé em Portugal Continental e no Distrito de Bragança 

•Área total: 321,95 km2 

•Composto por: 12 freguesias distribuídas 

•População total: 5104 
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CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO  

•A agricultura ainda se assume como a principal atividade económica em 

Alfândega da Fé; 

•Predominam as produções de castanha, azeite, cereja e amêndoa; 

•São também comercializados produtos resultantes da transformação destas 

matérias-primas, para além do fumeiro e queijo também típicos desta região.  

•Predomina o turismo em espaço rural / turismo de natureza. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – INICIO (ANO DE 2014 - 2015) 

METODOLOGIA ADOTADA 

•Escolha de vários temas; 

•Elaboração de um plano de ação com o respetivo cronograma e público-alvo; 

•Realização das atividades nas várias instituições (Escola e Biblioteca Municipal); 

•Aplicação de um questionário de avaliação da satisfação da ação; 

•Reporte de um relatório incluindo a descrição, objetivos, análise de questionário e 

registo fotográfico. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ANO DE 2015 - 2016 

•Investimento nos Recursos Humanos (Técnicas Superiores em Educação 

Ambiental); 

•Processo certificação pelo referencial: NP EN 14001:2015; 

•Criação do “Plano Municipal de Ambiente” e do “Plano Municipal de 

Educação Ambiental”; 

•Criação do “Relatório de Monitorização - Gestão Ambiental”: 12 indicadores 

(periodicidade mensal); 

•Determinação de “objetivos ambientais” e metas a cumprir; 

•Criação do “procedimento” sobre Educação Ambiental; 

•Elaboração do “Programa Ambiental” mais detalhado. 
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CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL – ÂMBITO EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

a) Promover a Sustentabilidade (social, económica, ambiental), englobando um 

conjunto de projetos e dinâmicas municipais associadas à sustentabilidade e à 

gestão dos recursos com eficiência.  

 

b) Zelar pela Proteção do Ambiente, prevenindo a poluição, promovendo a 

sustentabilidade dos recursos e a gestão eficaz dos resíduos;  

 

c) Sensibilizar sobre as boas práticas ambientais, incutindo responsabilidade 

ambiental na população - “Educação Ambiental”;  

 

d) Formar e responsabilizar os/as colaboradores/as sobre os aspetos ambientais, 

minimizando os impactes ambientais decorrentes das suas atividades;  

 

e) Garantir o cumprimento da Legislação e dos Requisitos Normativos em matéria 

de segurança e ambiente. 

Política Ambiental: 
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PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE (PMA) 

Áreas de atuação: 

•Qualidade de parâmetros ambientais: ruído; qualidade de água para consumo 

humano; qualidade de águas residuais; recolha de resíduos sólidos urbanos;  

•Energia: Eficiência energética nos Edifícios Municipais; 

•Mobilidade e acessibilidade; 

•Hortas Biológicas; 

•Educação Ambiental; 

•Candidatura ECOXXI. 
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTE (PMEA) – objetivos  

•Promover o acesso à informação e às boas práticas ambientais, com vista 

à alteração de comportamentos, contribuindo assim para um 

desenvolvimento sustentável. 

PROGRAMA AMBIENTAL 

• OBJETIVO: Fortalecer as atividades municipais de Educação Ambiental, 

visando todas as partes interessadas (população em geral, associações e 

instituições locais, colaboradores do município). 

 

•Consiste num cronograma com um conjunto de atividades, projetos e 

iniciativas (identificando os responsáveis, os recursos necessários, as metas e 

a medida da eficácia das ações); 
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PROCEDIMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

METODOLOGIA ADOTADA   

IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS NUMA DETERMINADA SITUAÇÃO 

•Analisar os problemas, as suas causas e hierarquiza-los; 

•Procurar soluções para a sua resolução; 

•Definir objetivos gerais para a atuação. 

PLANEAMENTO DE AÇÕES 

•Propor e planificar ações a implementar; 

•Definir objetivos específicos para cada ação; 

•Definir os recursos humanos, materiais e financeiros; 

•Elaborar o plano de ação de EA; 

•Reportar o plano de ação de EA para validação/aprovação. 

DESENVOLVIMENTO / DIVULGAÇÃO DE AÇÕES 

•Divulgar as ações na agenda cultural municipal; 

•Realizar as ações com o público-alvo; 

•Disponibilizar inquérito para avaliação da ação. 

PÓS - AÇÃO 

•Tratar e interpretar os dados resultantes dos inquéritos de avaliação da ação; 

•Realizar o relatório da ação e reporte; 

•Divulgar a ação nas redes sociais municipais. 
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Contributo da EDUCAÇÃO AMBIENTAL para a 

GESTÃO AMBIENTAL 

 Indicador 1 -  Consumos de energia elétrica nos edifícios municipais 

                           Meta: 5% de redução  dos consumos (kw) 

 

Indicador 2 – Consumos de combustíveis – viaturas municipais; 

                           Meta: 5% de redução  dos consumos (litros) 

 

Indicador 3 – Consumos de combustíveis – aquecimento nos edifícios municipais; 

                          Meta: 5% de redução  dos consumos (litros) 

 

Indicador 4 – Papel adquirido; 

                          Meta: 10% de redução  no papel adquirido (resmas) 

 

Indicador 5 - Impressões efetuadas  (fotocópias); 

                         Meta: 5% redução nas fotocópias impressões efetuadas (nº) 

 

Indicador 6 – Resíduos recolhidos nos edifícios municipais; 

                         Meta: monitorizar e reportar mensalmente 

 

Indicador 7 – Consumos de água nos edifícios municipais; 

                          Meta: monitorizar e reportar mensalmente. 

 

Parte I – Indicadores Ambientais dos serviços municipais   
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 Indicador 8 -  Consumos de energia elétrica na iluminação pública; 

                          Meta: monitorizar e reportar mensalmente 

 

Indicador 9 – Taxa de resíduos de recolha seletiva/indiferenciada; 

                          Meta: monitorizar e reportar mensalmente 

 

Indicador 10 – Ações/campanhas/fiscalizações de RSU`s; 

                          Meta ≥ 20 

 

Indicador 11 – Ações de Educação Ambiental; 

                          Meta ≥ 10 

 

Indicador 12 - Ações nas Hortas Biológicas; 

                         Meta ≥ 6 

 

 

Parte II – Outros indicadores ambientais do município (âmbito concelhio) 

Contributo da EDUCAÇÃO AMBIENTAL para a 

GESTÃO AMBIENTAL  
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Parte III – Desempenho Ambiental  

Toneladas emitidas Compensação em plantação 

de árvores 

DESEMPENHO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO  

15 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUn86x4cLWAhXLPFAKHdz2CVAQjRwIBw&url=http://www.aquariodesaopaulo.com.br/blog/index.php/5-de-junho-dia-mundial-do-meio-ambiente/&psig=AFQjCNFSM2z0uVD8pf3MrJKri5mupdW74g&ust=1506512067852750
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUn86x4cLWAhXLPFAKHdz2CVAQjRwIBw&url=http://www.aquariodesaopaulo.com.br/blog/index.php/5-de-junho-dia-mundial-do-meio-ambiente/&psig=AFQjCNFSM2z0uVD8pf3MrJKri5mupdW74g&ust=1506512067852750


EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Folheto de boas práticas    Sessão de indução “ECO-CONDUÇÃO”   
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – NA ESCOLA  

Floresta Autóctone   

Projeto Junto à 

Terra 

Colocação de 

espantalhos nas 

hortas 17 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – NA ESCOLA  

O Planeta Limpo do Filipe Pinto    
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – POPULAÇÃO GERAL 

Mercadinho Aromático Workshop sabão aromático 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – POPULAÇÃO GERAL 

Ação: Não desperdice, 

leve o que é seu! 

Palestras 

Workshop creme 

hidratante natural 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – BIBLIOTECA MUNICIPAL (Pré-escolar) 

Workshop ECO NATAL   Separação correta de resíduos   

Exposição “Seria capaz de 

beber água do esgoto”   
Kit`s Dá-me vida!   
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – BIBLIOTECA MUNICIPAL (Pré-escolar) 

Passeio Burro Móbil 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL – UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Palestra “Separação 

correta de resíduos” 

Workshop reutilização de 

óleo usado para a 

elaboração de velas 
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Do alto dos seus 1200m tem-se uma perspetiva 

de todo o concelho…a Serra de Bornes ou Serra 

de “Monte Mel”, como outrora se designava, 

sempre se manteve como a fiel guardiã deste 

território… 

OBRIGADA! 
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