| Apresentação do Projecto

“GESTÃO GLOBAL DO FUNDO ONG –
COMPONENTE AMBIENTE”,
DO MECANISMO FINANCEIRO DO ESPAÇO
ECONÓMICO EUROPEU (MFEEE) (EEAGRANTS)

A Agência Portuguesa do Ambiente foi seleccionada pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico
Europeu com entidade intermediária de Gestão do Fundo ONG – Componente Ambiente, em Portugal,
competindo-lhe conduzir e monitorizar todas as actividades relacionadas com a implementação deste Fundo.
O Fundo destinou-se a apoiar financeiramente projectos nas áreas da protecção ambiental e do desenvolvimento sustentável, promovendo acções que visavam aprofundar o conhecimento nestes domínios, por
parte da sociedade civil, conduzindo assim ao incremento da sua participação activa nos processos
de tomada de decisão.
O Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, através do Fundo ONG – Componente Ambiente, apoiou projectos a desenvolver pelas entidades beneficiárias, nos seguintes sectores prioritários:
•
•

Protecção do ambiente, incluindo o ambiente humano, através, entre outros, da redução da poluição
e da promoção das energias renováveis;
Promoção do desenvolvimento sustentável através do uso e gestão eficientes dos recursos.

As prioridades definidas para as acções a desenvolver foram:
•

Políticas e medidas para a prevenção e a adaptação às alterações climáticas;

•

Promoção da redução do consumo de energia, incluindo a eficiência energética e a autoprodução
recorrendo à microgeração, e promoção do transporte público em detrimento do transporte privado;

•

Promoção da gestão sustentável e conservação da natureza e da biodiversidade;

•

Promoção da recolha selectiva de resíduos orgânicos e da sua valorização orgânica em unidades de
pequena escala (por exemplo, compostagem comunitária) ou por compostagem caseira, bem como
promoção da recolha selectiva porta-a-porta de resíduos.

Entidades que submeteram projectos com vista a financiamento:
•

Organizações não Governamentais de Ambiente e equiparadas, devidamente registadas no Registo
Nacional de ONGA e Equiparadas, organizado e mantido pela APA;

•

Associações de Protecção do Ambiente;

•

Fundações e Parceiros Sociais;

•

Federações de Organizações não Governamentais;

•

Outras associações que desenvolvam actividades no domínio do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável.

Os projectos apoiados visavam a intervenção na sociedade, conduzindo à sensibilização dos cidadãos,
ao incremento da participação activa do público e à capacitação das entidades beneficiárias.
Para além das actividades específicas a desenvolver no âmbito de cada projecto, foram incluídas,
obrigatoriamente, actividades contemplando componentes de informação e divulgação, formação,
educação, investigação e trabalho de campo.
O montante global para financiamento às entidades beneficiárias foi 1.114.371,00 € e o valor do financiamento
variou entre 29.800,00 € e 75.000,00 €, sendo a taxa de financiamento máxima de 90%.
A duração máxima dos projectos foi de 24 meses.
Tendo chegado o fim do período de financiamento, a APA organizou o Seminário Final, a 3 de Dezembro
de 2010, para o qual foram convidados o Senhor Secretário de Estado do Ambiente e as entidades
ligadas aos EEAGrants, nomeadamente a Senhora Embaixadora da Noruega em Lisboa, representantes
do Mecanismo Financeiro do EEE, o Coordenador Nacional da Unidade Nacional de Gestão, entre outras
individualidades.
Os beneficiários finais foram convidados a apresentar os seus projectos, referindo a forma como
decorreram, os resultados alcançados e os efeitos esperados no futuro. A partir dessas apresentações
foi possível elaborar esta brochura, que pretende ser elucidativa de todos os trabalhos desenvolvidos.
15 de Novembro de 2010

EC3, Eco-Centro
de Compostagem Caseira
Área Prioritária | Educação Ambiental - Compostagem

Promotor
Centro de Estudos
e Desenvolvimento do IP
Beja- Vasco da Gama
Co-Financiamento
75.000,00 €

| Objectivo
Reduzir o Volume de resíduos orgânicos depositados em aterro sanitário;
Mobilizar a população do concelho de Ferreira do Alentejo para a prática da Compostagem Caseira.

| Resultados
Visitas ao EC3 entre 2009/2010 de um total de 692 pessoas:
Jardim de Infância (3-6 anos): 165; 1.º Ciclo (6-10 anos): 222; 2.º Ciclo (10-12 anos): 43; 3.º Ciclo (12-15
anos): 82; Ensino Profissional (>15): 30; Ensino Superior: 30; Idosos: 40; Comunidade: 80.
Eventos em que o EC3 Participou:
Ovibeja 2010; 1º Festival de Energia em Beja; Roadshow Ferreira Sustentável.
| Perspectiva Futura
É uma das acções estratégicas (área do Ambiente) para a Câmara Municipal
de Ferreira do Alentejo (Agenda 21 Local);
Possíveis financiamentos;
Inserir o projecto em circuitos de turismo de natureza.

Coordenador
de Projecto:
Silvia Graça

IP Beja
Apartado 102
Rua Pedro Soares,Campus do IPBeja
7800-295 Beja
Tlf. 284 327 127
www.vascodagama.ipbeja.pt

Observatório da biodiversidade
da Serra da Gardunha
Área Prioritária | Valorização da Biodiversidade
e Conservação da Natureza
Promotor
ADESGAR - Associação
de Defesa e Desenvolvimento
da Serra da Gardunha
Co-Financiamento
67.500,00 €,
correspondentes a 90% do
total elegível de 75.000,00 €

EcoBrigadas
Área Prioritária | Protecção do Ambiente

| Objectivo

Promotor

O objectivo especifico do projecto do “Observatório da biodiversidade da Serra da Gardunha” é o
de sensibilizar, consciencializar e co-responsabilizar os cidadãos para a preservação dos habitats e espécies, nomeadamente as que constam da Directiva Habitats 92/43/CEE, destacando a Asphodelus Bento
Rainhae na flora, a Salamadra Lusitânica nos anfibios, o Lacerta Shereiberi nos répteis.

Quercus - ANCN

Sensibilizar a população para os temas da Eficiência Energética,
Energias Renováveis e Construção Sustentável.

Financiamento
EEA Grants: 74.448,00 € (90%)

| Resultados
Através da criação de percursos pedestres específicos na Serra da Gardunha que potenciam o conhecimento das espécies ameaçadas, da divulgação através do site www.adesgar.com e de outras iniciativas
de divulgação, promover a conservação de espécies ameaçadas.

| Objectivo

Co-Financiamento

| Resultados
Identificado um potencial de redução de 7,0% do consumo de electricidade
nas famílias visitadas, e de 8,8% nas escolas.

Quercus, SAPA, Senso
| Perspectiva Futura

| Perspectiva Futura
Divulgar de forma generalizada o conhecimento da Biodiversidade da Serra da Gardunha,
promovendo o equilíbrio entre a prática de actividades económicas sustentáveis e a protecção
e conservação da natureza.

Coordenador
de Projecto:
Rogério Ruiz

ADESGAR
Avenida Eugénio de Andrade,
Bloco A r/c Esq./Trás
6230-291 Fundão
Tlf. 275 771 236
www.adesgar.com

Reforçar a presença nas escolas com a realização de sessões também para alunos;
Reforçar a realização de workshops para a população.

Coordenador
de Projecto:
Ana Rita Antunes

Quercus ANCN
Centro Associativo do Calhau
Bairro do Calhau, Parque Florestal de Monsanto
1500-045 Lisboa
Tlf. 217 788 474
www.quercus.pt

Reabilitação
Sustentável para Lisboa

Flora de Sicó...
naturalmente!

Área Prioritária | Eficiência Energética em Edificios

Área Prioritária | Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Promotor
Lisboa E-Nova

Co-Financiamento
EEA Grants: 75.000,00 €
ANACOM, EDP e REN:
15.000,00 €

| Objectivo

Promotor

Promover o alargamento de boas práticas que conduzam à optimização
do desempenho energético dos edifícios com necessidades de reabilitação.

Terras de Sicó –
Associação de Desenvolvimento

Co-Financiamento

| Resultados

74.763,00 €

Manuais de Boas Práticas para a Reabilitação Energética
de 4 tipologias de edifícios tipo de Lisboa

| Perspectiva Futura

| Objectivo
Dar a conhecer, valorizar e conservar a biodiversidade da Serra de Sicó; Promover
o desenvolvimento local; Dinamizar actividades que potenciem a gestão sustentável
dos recursos naturais: educação ambiental, turismo de natureza.
| Resultados
Produtos para Educação Ambiental e Turismo de Natureza: Livro Infantil / Kit pedagógico,
Kits de Jardinagem, Pack de Informação Turística; Acções de Animação e Sensibilização: Programa
de Percursos “Dias de Sicó”, Programa de “Oficinas da Biodiversidade”; Divulgação e Disseminação.
| Perspectiva Futura

Promover a consideração das oportunidades de intervenção analisadas sob o ponto de vista energético,
económico e ambiental aquando da intervenção na reabilitação de edifícios.

Coordenador
de Projecto:
Joana Fernandes

Lisboa E-Nova
Rua dos Fanqueiros, 38 - 1º
1100-231 Lisboa
Tlf. 218 847 010
www.lisboaenova.org

Continuação do Programa de Percursos / “Dias de Sicó”;
Alargamento do conceito de Kits de Jardinagem;
Programa de educação ambiental a articular com escolas;
Candidatura ao COMPETE para novos conteúdos (em colaboração com outros parceiros).

Coordenador
de Projecto:
David Leandro

Terras de Sicó
Largo dos Celeiros,3
3105-326 Redinha - Pombal
236 912 113/4
www.terrasdesico.pt

Semear o Futuro II
Uma Agricultura
com Biodiversidade

ECOCIDADANIA
Cidadania Ecológica

Área Prioritária | Promoção da Gestão sustentável e Conservação
da Natureza e da Biodiversidade

Área Prioritária | Domínio do Ambiente
e do Desenvolvimento Sustentável

Promotor
SPEA Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves
Co-Financiamento
72.000,00 €

| Objectivo

Promotor

Promover junto de agricultures e gestores agrícolas o desenvolvimento de uma agricultura sustentável,
valorizando a multifuncionalidade, o ambiente e a biodiversidade.

SOLIDÁRIOS - Fundação
para o desenvolvimento
Cooperativo e Comunitário
Parceiros

| Resultados
Mais de 320 pessoas participaram nas actividades do projecto (seis conferências, um seminário, um
curso, duas campanhas “Conheça as Aves…”) e mais de 30.000 pessoas tomaram conhecimento da
mensagem através de cinco artigos publicados e oito participações em feiras e exposições.

Câmara Municipal de Sever do
Vouga; UTAD; ERVITAL
Co-Financiamento

| Perspectiva Futura

69.702,00 €

Campanha “Conheça as aves…” vai continuar com apoio da RRN;
Página web, brochura e stand-up continuarão a ser usados.

| Objectivo
Aumento do nível de cidadania ecológica através de comportamentos e modos de produção sustentáveis
Aumento do conhecimento sobre consequências ambientais de comportamentos, consumo e modos
de produção convencionais; Elevação do nível de informação e competências dos actores para adoptar
práticas ecológicas; Reforço da valorização de modos de vida e produção ecológicos; Contributo para a
diminuição da pegada ecológica e preservação da biodiversidade;
| Resultados
Num total de 131 inquiridos quanto ás actuais formas de utilização de recursos, 19 pertenciam a unidades
agrículas e 112 a unidades domésticas.
Num Total de 4 acções integradas na actividade 2 - Espaço Ecológico: Demontração, Formação e Capacitação (22 oficinas x 6 horas = 132 horas): 460 participantes.
Nas acções de educação, sensibilização e informação, de um total de 494 participantes:
Fora de portas, 220 participantes; Missões de estudo, 165 participantes; Fóruns, 109 participantes.
| Perspectiva Futura
Criação de Quinta Pedagógica e Experimental no espaço da SOLIDÁRIOS para acolhimento de visitas
de estudo e realização de oficinas; Construção de novos jardins de baixa manutenção em espaços
públicos dos concelhos envolvidos; Construção de manual de gestão da água.

Coordenador
de Projecto:
Domingos Leitão

SPEA
Avenida João Crisóstomo, n.º 18 - 4.º Dto.
1000-179 Lisboa
Tlf. 213 220 430
www.spea.pt

Coordenador
de Projecto:
José Cardoso Brás

SOLIDÀRIOS
Casa da Fonte - Couto de Baixo
3740-036 Couto de Esteves SVV
Tel. 234 747 079
www.solidarios.org.pt

Cursos de Água
Corredores de Vida e Tradição

Recuperação Ecológica
do Cabo
Cabeço
Santo
Santo

Área Prioritária | Biodiversidade - Rios do Concelho de Felgueiras

Área Prioritária | Restauração Ecológica

Promotor
Salta Fronteiras Associação

Co-Financiamento
68.255,00 €

| Objectivo

Promotor

Valorização dos rios e da floresta ripícola (património de cada pessoa e fundamentais para a biodiversidade); Sensibilizar e mobilizar a população que vive junto a cursos de água para a sua importância;
Reflorestar áreas ribeirinhas com flora autóctone; Diminuir a poluição dos rios;

Quercus Núcleo de Aveiro

Co-Financiamento

| Resultados
6 fóruns à comunidade; 7 acções de limpeza das margens; 13 percursos pedestres interpretativos; 19
sessões nas escolas/saídas de campo; 2 reflorestações; 2 acções na construção de comedouros e ninhos;
2 acções de sementeiras; 7km de Margens limpas; 50 arvores autóctones plantadas; +100 arvores
a germinar; +1800kg de lixo recolhido; + 1500 pessoas envolvidas

29.800,00 €
Quercus, Câmara Municipal
de Águeda

| Objectivo
Recuperar uma área ecologicamente degradada. Incluir a educação para a sustentabilidade como parte do
projecto. Demonstrar actividades económicas associadas às prioridades do projecto. Promover
a convivência entre produção e conservação.
| Resultados
Iniciou-se a recuperação de uma significativa área degradada, promoveu-se a participação voluntária,
realizaram-se acções educativas, instalou-se um apiário e demarcou-se um trilho de visita. Realizaram-se
protocolos com a Silvicaima e a Câmara Municipal de Águeda.
| Perspectiva Futura

| Perspectiva Futura
Criar uma Escola de Educação Ambiental em Felgueiras, com 4 eixos de acção:
Água, Biodiversidade, Resíduos, Energia.

Coordenador
de Projecto:
Mário Gaspar

Salta Fronteiras Associação
R. Dr. Basílio R. Leite de Vasconcelos,
lote 71, Bl. A, 4º Esq.
4610-170 FELGUEIRAS

A continuidade do projecto é absolutamente essencial para o seu sucesso. Todas as componentes propostas terão continuidade no futuro, sendo prioritários o acompanhamento das áreas intervencionadas, a
educação para a sustentabilidade, o alargamento do projecto a novas áreas e a exploração do apiário.

Sede e Coordenador
Secretariado
da Direcção
de Projecto:
Nacional
Paulo Domingues

Quercus ANCN
Centro Associativo do Calhau
Bairro do Calhau, Parque Florestal de Monsanto
1500-045 Lisboa
Tlf. 217 788 474
www.quercus.pt

Orgânica Verde - Compostagem
e Valorização de Resíduos
Orgânicos em Castro Verde
Área Prioritária | Promoção da recolha selectiva de resíduos
orgânicos e da sua valorização orgânica
em unidades de pequena escala
Promotor
LPN Liga para a Protecção
da Natureza
Co-Financiamento
74.001,00 €

ECOs Locais - Pensar Ambiente
Mudar Localmente
Área Prioritária | Promoção da Gestão sustentável e conservação
da natureza e da biodiversidade.

| Objectivo

Promotor

Promover a compostagem;
Sensibilizar para a problemática dos resíduos;
Diminuir a quantidade de resíduos orgânicos enviados para aterro;

LPN Liga para a Protecção
da Natureza
Co-Financiamento

| Resultados
> 600 alunos abrangidos; 100 compostores domésticos; 15 compostores nas escolas; 5 compostores
comunitários; 120 ton de composto produzido; Produção de materiais divulgação.

| Perspectiva Futura

51.855,00 €

| Objectivo
Promover a participação mais activa e informada da sociedade na detecção, prevenção e resolução
dos problemas ambientais a nível local.

| Resultados
20 equipas de escuteiros inscritas no projecto a realizar várias ECO-Acções por todo o país.

| Perspectiva Futura

Candidaturas a outros apoios e financiamentos; Continuação da Unidade Municipal de Compostagem;
Autonomia das escolas; Continuação pelos aderentes.

Coordenador
de Projecto:
Graça Gonçalves

LPN
Gabinete de Comunicação
Tel. 217 780 097
Tlm. 964 656 033
www.lpn.pt

Alargar o projecto a outros grupos organizados e a grupos informais (e.g. grupos de amigos, colegas
de trabalho, famílias); Alargar o limite de idade, passando os adultos também a poderem participar
no projecto; Criar parcerias e angariar apoios e financiadores para viabilizar a continuação do projecto;
Atrair jovens e adultos com vontade de serem ECO-Activos e de fazerem a diferença:

Coordenador
de Projecto:
Ana Sofia Ribeiro

Quercus
Centro Associativo do Calhau
Bairro do Calhau, Parque Florestal de Monsanto
1500-045 Lisboa
Tlf. 217 788 474
quercus@quercus.pt

Biodiversidade em Arquivo

RUMUS
Boas Práticas agro-silvopastoris
para o vale do Guadiana

Área Prioritária | Moura, Mourão, Barrancos

Área Prioritária | Parque Natural do Vale do Guadiana

Promotor
CEAI
Centro de Estudos
da Avifauna Ibérica

| Objectivo

Promotor

Promoção de uma gestão sustentável; Conservação da natureza e biodiversidade; Enriquecimento
do arquivo expositivo da EBG; Fomentar o conhecimentos cientifico; Sensibilizar para a conservação.

Associação de Defesa
do Património de Mértola

| Resultados
Co-Financiamento
75.000,00 €

Educação Ambiental com as Escolas do distrito de Évora e Beja - 500 crianças na EBG e no espaço
envolvente e quase 1800 visitas ao Edifício; Divulgação do Projecto a nível nacional – Estabelecimento de
parcerias, divulgação nos média regionais e nacionais; Intervenção Artística no Edifício – Artista plástica
Fernanda Fragateiro e arquitecto João Ventura trindade; Recolha, Catalogação e Exposição de Material
Biológico – 82 espécimes no arquivo, colaboração entre parceiros públicos e privados.

Co-Financiamento
73.341,00 €

| Objectivo
Este projecto visa desenvolver junto dos agricultores do Vale do Guadiana um conjunto de acções relacionadas com as actividades agrosilvopastoris numa visão de sustentabilidade das pastagens biodiversas
e manutenção do património genético aliado aos pequenos ruminantes. Pretende-se também promover
a conservação da natureza e da biodiversidade numa perspectiva de sustentabilidade e viabilidade
económica e social da área de intervenção.
| Resultados
inventariação de sete modelos de pastagens , edição de uma publicação, realização de três seminários e realização de dois encontros da ovelha campaniça.
| Perspectiva Futura

| Perspectiva Futura
Actividades de Educação Ambiental na EBG, no campo e nas escolas; Continuação do Recheio do MegaArquivo; Locais a visitar na Região de Moura-Mourão-Barrancos; Programas de visitas ao Edifício.

Coordenador
de Projecto:
Linda Morango
e Estrela Matilde

CEAI
Rua do Raimundo, nº 119
Apartado 535 7002-506 Évora
tel: 266746102
www.ceai.pt

Dar continuidade ao estudo das pastagens da área da intervenção, percebendo o impacto que diferentes
espécies animais tem no coberto vegetal, bem como a carga animal; Realização anual do Encontro
da Ovelha Campaniça, bem como desenvolver acções de sensibilização junto dos agricultores no que
concerne a boas práticas agrícolas; O objectivo das acções centram-se na preservação do coberto
vegetal e no aumento do efectivo de pequenos ruminantes ameaçados de extinção, contrariando a perda
da biodiversidade e promovendo as actividades subjacentes àprodução dos referidos ovinos.

Coordenador
de Projecto:
Cristina Caro

ADPM
Largo Vasco da Gama
7750-328 Mértola
Tel. 286 610 000
www.adpm.pt

Conservação da Natureza
e Biodiversidade - Parque
Ecológico da Quinta da Cerca

Estações da Biodiversidade
Natura 2000

Área Prioritária | Desenvolvimento do PEQC

Área Prioritária | Protecção de Ambiente - Biodiversidade

Promotor
LAC Liga de amigos
de Conimbriga
Co-Financiamento
67.500,00 €

| Objectivo

Promotor

O projecto visa desenvolver o programa de florestação do Parque Ecológico da Quinta da Cerca com espécies endógenas, completar o arboreto com a Flora dos Lusíadas e o jardim de plantas aromáticas, criar
o Jardim dos Rios de Portugal, financiando também a produção de material educativo multimédia para
sensibilizar e criar atitudes de conservação da Natureza e da biodiversidade no público escolar, turista,
com atenção especial ao público sénior.
| Resultados
Parque de educação ambiental, renascimento das actividades agro-silvo-pastoris e centro regional de
turismo ambiental, em contexto do mundo rural; Criar um novo modelo de desenvolvimento rural sustentável. Floresta endógena de uso múltiplo, sumidouro do carbono; Oficina/Laboratório de natureza no
PEQC; Roteiro do PEQC (multidisciplinar); Equipamentos de turismo, lazer e educação ambiental.
| Perspectiva Futura

TagisCentro de Ccnservação
das Borboletas de Portugal
Co-Financiamento
75.000,00 €
EDIA; MNHN

| Objectivo
Este projecto visa a selecção de 10 Estações Biodiversidade Natura 2000 em sítios de interesse comunitário em zonas no interior do País, não incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas. As Estações
são percursos públicos com cerca de 1 km, em que a informação sobre as riquezas biológicas locais estão
devidamente sinalizadas através de placares. Prevê-se a realização de acções de educação ambiental com
escolas e a edição de um Guia de Campo.
| Resultados
Foram detectadas 967 espécies (resultados provisórios), dos quais 554 Plantas, 363 Insectos e 50 Outros;
Relativamente á monitorização de borboletas detectaram-se 79 espécies num total de 5043 indivíduos;

| Perspectiva Futura
Lista de espécies por estação da Biodiversidade; Introdução de observações; Ajuda na identificação;
Informações científicas sobre cada espécie; Notícias; Comentários espécies, locais, actividades;
Informação sobre as estações.

Coordenador
de Projecto:
António Queirós

LAC
Museu Monográfico de Conimbriga
3150-220 Condeixa-A-Velha
www.lac.pt

Coordenador
de Projecto:
Patrícia Garcia Pereira

Tagis
Museu Nacional de História Natural
Rua da Escola Politécnica, 58
1250-102 Lisboa
Tel. 213 965 388
www.tagis.org

| Visão

APA
AGÊNCIA PORTUGUESA
DO AMBIENTE

Benfica Ciclável
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem por missão propor, desenvolver e acompanhar a execução
das políticas de ambiente, nomeadamente no âmbito da integração do ambiente nas políticas sectoriais,
designadamente da saúde e transportes, e nos domínios do combate às alterações climáticas, protecção
da camada do ozono, qualidade do ar, prevenção e controlo do ruído, resíduos, recuperação e valorização
dos solos e outros locais contaminados, prevenção e controlo integrados da poluição, prevenção de riscos
industriais graves, segurança ambiental e das populações, rotulagem ecológica, compras ecológicas
e sistemas voluntários de gestão ambiental.

Área Prioritária | Promoçãoda redução do consumo de energia, incluindo
a eficiência energética(...) e a promoção do transporte
público em detrimento do transporte privado.
Promotor
FPCUB-Federação Portuguesa
de Cicloturismo e Utilizadores
de Bicicleta

| Objectivo
Este projecto pretende ser uma experiência piloto demonstradora da capacidade de caminhar rumo a uma
mobilidade sustentável baseada no transporte em massa e pesado de passageiros, complementado com
circuitos a pé e de bicicleta. Benfica tem excelentes características - mais de 10 escolas, mais de 10 000
estudantes, e cerca de 70 000 residentes. Pretende-se criar cerca de 12,5 Km de vias cicláveis.

Co-Financiamento
75.000,00 €

A APA também desenvolve e acompanha a execução das políticas de educação ambiental e formas de
apoio às organizações não governamentais de ambiente, e promove a participação do público e o acesso à
informação nos processos de decisão em matéria de ambiente.
A promoção e a cidadania ambiental visam promover o exercício de boas práticas e a participação pública,
para as questões do ambiente e do desenvolvimento sustentável.

| Resultados
Produção de um Plano de Pormenor de mobilidade sustentável centrado nos transportes públicos (em especial Metro e CP); Identificação dos traçados cicláveis; Implementação de estruturas para estacionamento de bicicletas; Concretização do projecto no terreno através da sinalização das vias para a circulação de
velocípedes em 12,5km; Acções de informação, divulgação e formação através da organização de eventos
e participação noutros; aquisição de bicicletas.

A realização de diversos programas, projectos e acções de formação desenvolvidos ao nível das escolas,
o incentivo à participação pública nos processos de decisão por parte dos cidadãos, ou o apoio a ONGA/
Equiparada no desenvolvimento de iniciativas em defesa do ambiente, têm contribuído largamente para a
promoção da cidadania ambiental.

| Perspectiva Futura
Espera-se uma repercussão cada vez maior do número de utilizadores de bicicleta com diminuição
do uso do automóvel em 1% ao ano; Possibilidade de replicação do projecto em outros bairros e cidades.
Refira-se que a concretização deste projecto já influenciou positivamente o desenvolvimento da rede
de ciclovias em Lisboa.

| EEA Grants - Mecanismo Financeiro
do Espaço Económico Europeu
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