Boas Práticas 2006

CM Aveiro –
• Atelier "As alterações climáticas e nós"; Projecção de curta-metragem sobre alterações
climáticas comentada por animadores culturais/biólogos; Exposição permanente de
posters temáticos elaborados pelos biólogos, comentados pontualmente ao público
interessado; Atelier de Origami e atelier de pintura "Que cidade temos e que cidade
queremos ter"; Exposição de poster sobre "Alterações Climáticas" com sessões de
vídeo-debate e inquérito ao público; Atelier "Carro Porquê? Transporte Colectivo
Porque Não?"; Exposição sobre alterações climáticas e efeito de estufa; Unidade
Móvel de Medição da Qualidade do Ar; Passeio de bicicleta por Aveiro - Respira
Oxigénio!; Animação teatral "Um Pinguim no Deserto"(*); Cinema ao ar livre: "O Dia
Depois de Amanhã", de Roland Emmerich; Mini-cinema: "A Idade do Gelo", de Carlos
Saldanha e Chris Wedge.
•

(*) - A actividade mais bem sucedida foi a animação teatral "Um Pinguim no Deserto",
da autoria de Cláudia Stattmiller. Esta história teve como base o tema das alterações
climáticas e desenvolveu-se em torno de questões relacionadas com esta temática,
como sejam o efeito de estufa e a camada do ozono. Com o objectivo de sensibilizar as
crianças para este segmento ambiental, foram divulgadas algumas medidas que
minimizam esta problemática, dando especial enfoque às energias alternativas. Tendo
em conta que esta actividade foi vocacionada para alunos do 1º ciclo do ensino básico,
a abordagem às temáticas foi efectuada de forma simples, divertida, lúdica e
interactiva. No dia 22 de Setembro de 2006, realizaram-se seis sessões com a duração
de 30 minutos/sessão. O público desta animação totalizou 204 espectadores (crianças
professores).

CM Caminha –
• Contributo de Caminha para a diminuição das Alterações Climáticas - Sensibilização
para o uso responsável do automóvel; Peddypaper - Património e Mobilidade
Sustentável;
Campanha
acessório
auto
Sensibilização
dos
transeuntes/automobilistas; Hora do Conto - "Pedalar hoje para respirar amanhã"(*);
Pintura pela Mobilidade Sustentável - Realização de pinturas alusivas à Mobilidade
Sustentável; Semana do uso responsável do automóvel - Promoção da partilha de
carros entre os funcionários da autarquia.
•

(*)A actividade "Hora do Conto", sob o lema, "Pedalar hoje para respirar amanhã", foi
desenvolvida em todos os jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo do concelho
de Caminha. Trata-se pois de uma actividade com uma abrangência que extravassa as
vilas participantes deste município, Caminha e Vila Praia de Âncora. A actividade
incluiu a construção de um puzzle reproduzindo o ícone que dá forma à campanha da
Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros. Ao longo da sua
montagem o "contador" foi explicando o seu significado e o que se pretende com
aquela acção. O conto seleccionado explora os conteúdos teóricos subjacentes às
comemorações. No final foram distribuídas pulseiras alusivas à iniciativa, solicitanto às
crianças a passagem da mensagem junto dos familiares e amigos. A acção foi
completada solicitando-se a elaboração de trabalhos sobre a temática em debate,
permitindo a continuidade da sensibilização para as questões da mobilidade além do
período desta iniciativa.

CM Cartaxo • Durante todo o dia 22 foram entregues, à população, folhetos de sensibilização sobre
as "As Alterações Climáticas" como a entrega de postais com frases sobre mudança de
comportamentos, por ex.: Irei de autocarro (TUC) para o trabalho; Irei às compras a
pé; Irei para a Escola a pé; etc..
• Os comerciantes/lojistas foram convidados a ocupar os espaços públicos, da Zona Sem
Tráfego Automóvel, como por ex.: ter bancas nos passeios, e os cafés e pastelarias
terem esplanadas.
CM Cascais • Este Município desenvolveu a Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu sem
Carros nas suas seis freguesias, dedicando um dia a cada uma delas, sendo que Cascais
participou na SEM e, as restantes, apoiaram o DESC e/ou a SEM, levando a todas estas
localidades actividades que permitiram aos seus residentes participarem nesta
iniciativa.
CM Évora • A parceria estabelecida com a Associação Comercial foi muito profícua, tendo-se
registado a adesão de cerca de 40 comerciantes do Centro Histórico de Évora à
iniciativa. Os clientes que realizavam compras nos estabelecimentos aderentes podiam
trocar os talões de compras por bilhetes gratuitos para utilização nas carreiras
urbanas, e, paralelamente, quem tinha passe beneficiava de desconto nas lojas
aderentes. Trata-se de uma parceria a desenvolver no futuro!
• Projecto Percurso Casa-Escola-Casa em Segurança - um projecto a desenvolver ao
longo do ano lectivo, envolvendo associações, forças de segurança, escolas e toda a
comunidade educativa em geral com o objectivo de discutir os planos de mobilidade
escola-casa para cada escola e sua especificidade e englobando o "Projecto Mãos

Dadas" - onde voluntários acompanham as crianças em percursos urbanos na sua
deslocação, com o objectivo de garantir a segurança das mesmas, promover o
pedestrianismo e educar para comportamentos na via pública como peões.

CM Guarda • Com a interdição do trânsito nas ruas definidas, foi delineada e criada a "Cidade
Ecológica", constituída pelas ruas da Mudança (Rua Camilo Castelo Branco), das Flores
(Largo Frei Pedro) e do Ar puro (Rua Alves Roçada) proporcionando uma forma activa
de sensibilização dos cidadãos, possibilitando observação "in situ" de diferentes
formas dos problemas ambientais que nos rodeiam.
• Rua da Mudança - Desenvolveram-se diversas oficinas experimentais direccionadas
para o tema da poluição atmosférica e acústica;
• Rua do Ar Puro - Nesta rua só circularam veículos não poluentes como: bicicletas,
carros a pedais, passeios de burro e cavalo e, promoveram-se actividades desportivas.
Foi implementado um circuito (educação rodoviária) ao longo da rua, no qual as
crianças tomaram contacto com regras de trânsito e atitudes cívicas de circulação;
• Rua das Flores - Nesta rua pretendeu-se sensibilizar a população para a utilização de
espécies autóctones nos projectos de reflorestação, através da cedência de árvores
como o carvalho-negral, azinheiras e sobreiros. Ainda realizaram acções de
sensibilização ambiental.
• Em cada rua constituinte da Cidade Ecológica, estavam expostos cartazes abordando a
temática atribuída a cada uma.

CM Matosinhos •

•

•

"A minha cidade em 2050" - actividade que pretendeu promover a imaginação dos
munícipes levando a que cada um demonstrasse como será a cidade daqui a meio
século com todas as variantes provocadas pelas alterações climáticas. Os trabalhos
puderam ser apresentados em forma de desenho, texto, entre outras e ficaram
expostos no Espaço da Mobilidade. Cada participante levou um brinde pela
originalidade. No Dia Europeu Sem Carros os trabalhos mais votados ganharam um
prémio.
"Exposição e Test Drive de Veículos Híbridos" - Apresentação de veículos mais
"limpos", em parceria com Concessionários da Toyota e Lexus, em particular carros
híbridos, onde o público podia ver e testar os mesmos. O Presidente da Câmara
conduziu um veículo híbrido (Lexus) durante a SEM, com o objectivo de atrair a
atenção para as soluções oferecidas pelos veículos ecológicos.
A Gincana Rodoviária teve uma grande adesão por parte dos mais jovens uma vez que
permitiu que os mesmos vestissem o papel de polícias e condutores. Assim, de uma
forma lúdica aprenderam algumas regras sobre o trânsito e prevenção rodoviária.

