ECOpassaporte

O desenvolvimento sustentável é uma forma
de viver respeitando os recursos naturais que
existem no Planeta!
Este modelo garante que os mais jovens e as
gerações futuras tenham acesso às mesmas
oportunidades das gerações atuais permitindo
manter a qualidade de vida para todos.
Mas a qualidade de vida não depende só do
ambiente urbano onde vivemos, depende
também do nosso contributo ao ambiente! A
mudança que queremos começa em nós.

“A MUDANÇA QUE QUEREMOS COMEÇA EM NÓS”
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ECOPASSAPORTE
Conheces bem o concelho de Cascais?
Sabias que Cascais tem cerca de 30 km de litoral e que
um terço do seu território é área protegida? Estamos a
falar de uma área equivalente a 3300 campos de futebol!
Apresenta uma riqueza natural que contribui para uma
paisagem única no mundo.
Também nós enquanto cidadãos podemos fazer parte
desta paisagem, contribuindo para a sua preservação e
vivendo o ambiente.

Nos próximos três anos (2015-2017), Cascais participa
no projeto
“EYD 2015: O Futuro que Queremos – Governos Locais
para o Desenvolvimento Sustentável”.
Qualquer um de nós pode contribuir para um futuro
mais sustentável e inclusivo independentemente do local onde vive. Esta é a principal mensagem do programa.
Por isso criámos este ECOPASSAPORTE, um desafio a
todos que desejam contribuir para o futuro que queremos!

o nosso
mundo

o nosso
futuro

a nossa
dignidade

COMO PODES PARTICIPAR:
Participa nas dez iniciativas sustentáveis propostas
neste passaporte. Tens quatro desafios e seis experiências. Convida a tua família e amigos.

No final da participação nas atividades, podes carimbar no local este passaporte junto de um técnico responsável.

Partilha as tuas experiências e fotografias nas redes
sociais.

Usa os hastags #overdeveloped e #EYD2015
Diverte-te e vive o ambiente!

ATIVIDADES
I
FLORESTA E ESPAÇO VERDE URBANO

Voluntaria-te e protege a biodiversidade. Ajuda na qualificação dos espaços verdes urbanos! Dá o exemplo!

II
ESTILO DE VIDA

Transforma-te! Muda os hábitos diários para reduzires
a tua pegada ecológica. Adota um estilo de vida mais
saudável.

III
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Mobiliza-te e contribui para a melhoria da tua comunidade. Hoje o teu bairro, amanhã o mundo!

ATIVIDADE 1
I

Semanas da Floresta Autóctone e Ambiente

Sobreiros, carvalhos, medronheiros, são algumas das
espécies nativas de Cascais, muito importantes para o
equilíbrio da fauna e flora locais. Celebrar o património
natural e a biodiversidade local de Cascais é o objetivo
das semanas da Floresta autóctone e do Ambiente.
Desafio:
cascaisambiente.pt - Através do website da Cascais
Ambiente, inscreve-te num dos dias das semanas que
decorrem em novembro e março. Participa nas ações
de proteção da floresta em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.

ATIVIDADE 2
I

Programa Oxigénio

O Oxigénio é um programa de voluntariado ambiental
que permite o envolvimento da população em ações
de conservação da natureza. Se pretendes envolver-te
durante todo o ano e proteger o património natural de
Cascais, torna-te um voluntário.
Desafio:
cascaisambiente.pt - Através do website da Cascais
Ambiente, encontra os sábados com ações Oxigénio e
inscreve-te numa das atividades. Convida os teus amigos ou família!

ATIVIDADE 3
I

Rota das árvores de Cascais

Sabias que as ruas de Cascais têm árvores provenientes
dos mais diversos pontos do planeta, desde a Ásia ao
Médio Oriente, passando pela América Latina?
As árvores também têm um importante contributo para
a vida nas cidades. Produzem ar puro, dando o oxigénio que necessitamos enquanto transformam o dióxido de carbono emitido pelos automóveis e indústria.
Oferecem-nos sombra para nos refrescarmos nos dias
quentes de verão e são o refúgio de muitas espécies
de animais.
Experiência:
Utiliza o mapa da “Rota das Árvores de Cascais” disponível nos pontos de turismo ou no website da Cascais
Ambiente (cascaisambiente.pt). Segue o roteiro e descobre todos os segredos das 16 espécies de árvores!

CASCAIS TREE ROUTE

ATIVIDADE 4
II

Organiza um picnic

Cascais tem cerca de 12 parques verdes urbanos. Nos
dia que correm, picnics regulares podem ajudar a acalmar o stress do dia a dia e a aprofundar laços entre colegas de escola, amigos ou família!
Experiência:
Ao fim de semana, organiza um picnic num parque verde urbano. Não te fiques por uma única vez, vai sempre
que possas e notarás diferenças no teu estado de espírito e saúde! Sente a natureza!

ATIVIDADE 5
II

Viaja de bicicleta

A bicicleta é um excelente meio de transporte porque
não polui, é uma alternativa ao automóvel e não cria
problemas de tráfego. Utilizá-la regularmente melhora
ainda a tua condição física. Cascais promove o seu uso
através das suas ciclovias e dos percursos no Parque
Natural Sintra-Cascais. Estão ainda disponíveis gratuitamente as BiCas. Não há desculpa!
Experiência:
Experimenta utilizar a bicicleta para te deslocares até
à escola. Utiliza pelo menos uma vez por semana ao
longo de um mês! Se não tiveres bicicleta, aluga uma
BiCas.

ATIVIDADE 6
II

Faz uma horta

Uma alimentação rica em frutas e legumes ajuda não
só a tua saúde e bem-estar, como também ajuda o ambiente. Acredites ou não, é mais barata que uma alimentação com excesso de proteínas.
Experiência:
Coloca uma alface no vaso ou uma pequena horta no
jardim, experimenta produzir os teus alimentos! Aproveita também para visitar os mercados existentes no
concelho. Tira dúvidas com os simpáticos hortelões
das hortas urbanas implementadas em Cascais.

ATIVIDADE 7
III

Apoia uma causa

O mundo pode ser um sítio melhor se todos ajudarmos
a construí-lo. Todos somos a mudança que queremos. O
voluntariado é uma oportunidade para criar autênticos
heróis e fazer a diferença na vida dos outros.
Experiência:
Informa-te junto do Banco Local de Voluntariado de
Cascais (cascaisparticipa.pt) e escolhe uma causa a
apoiar. A tua vida pode mudar e podes fazer a diferença!

ATIVIDADE 8
III

Associa-te

Se estiveres interessado em melhorar o teu bairro, ajudar uma associação cultural, desportiva, de apoio aos
animais ou ambiental, em Cascais há associativismo
para todos os gostos.
Se uma pessoa pode fazer a diferença, um grupo pode
fazer ainda mais!
Experiência:
Onde queres fazer a diferença? No teu bairro? A preservar o ambiente? Num grupo musical? Então associa-te! Não faltam ideias e a ti não te falta capacidade!

ATIVIDADE 9
III

Programa de Educação e Sensibilização
Ambiental

Sabendo a importância da escola na formação cívica
dos jovens, a Câmara Municipal de Cascais desenvolveu
o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental.
Este programa tem dezenas de atividades teóricas e
práticas sobre natureza, mar, energia, resíduos e cidadania que desafiam toda a comunidade escolar.
Desafio:
Propõe aos teus professores e colegas a realização de
iniciativas do Programa de Educação e Sensibilização
Ambiental.

ATIVIDADE 10
I

II III

Constrói o teu próprio desafio

Tens uma ideia melhor das que aqui te foram propostas?
Então partilha-a connosco! A nossa cidade ou o nosso
bairro são construídos com ideias de todos. Desafia-te!
Desafio:
Pensa numa ideia que poderá ajudar a melhorar a sustentabilidade em Cascais, nem que seja apenas na tua
rua. Mobiliza-te! Partilha a tua experiência com a autarquia através do Gabinete de Educação e Sensibilização
Ambiental
sensibilizacao@cascaisambiente.pt
Poderás ter uma agradável surpresa!

CARIMBA AQUI:
a tua participação nas atividades!
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Partilha as tuas experiências nas redes sociais!
Usa os hastags
#overdeveloped #EYD2015 e #cascaisambiente

Esta Publicação foi produzida no âmbito do projeto
“EYD 2015: O Futuro que queremos – Governos Locais
para o Desenvolvimento Sustentável” com o apoio da
União Europeia. Os conteudos constantes nesta publicação são da responsabilidade da Associação Climate
Alliance e não refletem a visão da União Europeia.

https://europa.eu/eyd2015/
www.overdeveolped.eu
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