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SEIVA 2018 
Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental 

 
 
A Agência Portuguesa do Ambiente, através da sua ARH do Algarve promove, pela segunda vez, entre 26 
de setembro e 3 de outubro, a Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental – SEIVA 2018, 
no âmbito do projeto “Voluntariado Ambiental para a Água”. 
 
Na qualidade de coordenadora deste evento, que conta já com a colaboração de inúmeros parceiros 
regionais e nacionais, a APA/ARH do Algarve convida todas as entidades públicas e privadas a associarem-
se a esta iniciativa, que integra várias ações a decorrer em simultâneo, em vários concelhos da região 
algarvia. 
 
O prazo para inscrição das atividades termina no dia 31 de agosto, devendo cada entidade contactar a 
APA/ARH Algarve para preenchimento do formulário de carregamento das iniciativas, através do 
endereço life.volunteer@apambiente.pt ou do telefone n.º 289 889 000 (Paula Vaz).  
 
A SEIVA, tem como principais destinatários as comunidades escolares, em particular os alunos e docentes 
do ensino básico e secundário, e também técnicos da administração pública regional e local, empresas, 
associações empresariais, profissionais, culturais e recreativas, organizações não-governamentais de 
ambiente, entre outros.  
 
Com esta iniciativa pretende-se mobilizar a população do Algarve para a reflexão dos principais desafios 
do desenvolvimento sustentável e da importância da sua participação nos processos de tomada de 
decisão, por forma a contribuir para a gestão participada dos recursos e para o aprofundamento de 
conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de educação para a 
sustentabilidade. Pretende-se ainda divulgar o trabalho desenvolvido pelas instituições no âmbito da 
educação ambiental, sensibilizar o público em geral para os problemas ambientais e potenciar a criação 
de soluções. 
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