
BOLETIM PAREDES AMBIENTE Edição nº16
setembro de 2021

TEXTO E IMAGEM

Eco-Escolas de Paredes

O papel das eco escolas em Paredes

Ao longo dos últimos anos tem sido uma referência em muitas 
das escolas de Paredes, serem galardoadas como Eco-Escola. 
Este ano, apesar da pandemia que forçosamente anulou muitas 
das atividades, foi possível ver a lista de escolas galardoadas 
chegarem às 18, todas elas com muito empenho e dedicação 
para transmitir à comunidade escolar princípios ambientais e 
ecológicos baseados nos compromissos assumidos no início do 
ano letivo. 
Mas afinal o têm as escolas a fazer para conseguirem tal 
distinção?
No início do ano letivo as escolas mostram interesse na inscrição 
no programa eco-escolas na plataforma da ABAE (Associação 
de Bandeira Azul da Europa), ao qual o município terá igualmente 
que imitir uma declaração que reconhece a importância para 
Paredes dessa determinada escola estar inscrita no programa. 
Depois de feita a inscrição terá de ser realizada uma auditoria 
ambiental com os professores e alunos, onde vão detetar 
as maiores fragilidades ambientais da escola com base nos 
temas escolhidos pela escola, esses resultados terão de ser 
a base da construção do plano de ação. No plano constam 
todas as atividades e ações que a escola se compromete a 
realizar durante o ano letivo, com a ajuda dos pais, professores, 
funcionários, alunos e conselho eco-escolas (órgão obrigatório 
que terá de ser formado e deve contar com representantes de 
alunos, professores, funcionários, associação de pais, autarquia 
e associações locais). 
Após a parte mais burocrática do programa é hora de colocar 
em ação o plano elaborado, e é nesta fase que se faz magia nas 

escolas, onde os alunos começam uma fase de transformação 
nos seus hábitos e atitudes e colocam uma tonalidade 
ambiental em todos eles. Comemoram-se dias dedicados a 
temas ambientais, realizam-se eco-caminhadas, identificam-
se espécies autóctones e invasoras, elaboram-se cartazes de 
sensibilização tanto para a escola como para a comunidade, 
pratica-se ativamente a reciclagem e compostagem, entre 
muitas e diversificadas tarefas e eventos realizados por todas 
elas ao longo do ano. 
Do ano letivo 2020/21, foram agora divulgados os resultados de 
quais as escolas galardoadas com a bandeira verde e é com um 
enorme orgulho que Paredes se fez representar por 18 escolas, 
desde jardins de infância até ao ensino secundário, tanto nas 
escolas públicas como privadas, as quais são divulgadas na 
seguinte lista:
CFPIMM (Centro de Formação Profissional das Indústrias da 
Madeira e Mobiliário); Colégio Casa Mãe; Conservatório de 
Dança Vale do Sousa; EB Serrinha; EB/S Cristelo; EB Vilela; 
EB/S Sobreira; EB/S Lordelo; EB/S Paredes; EB/S Vilela; EB 
nº1 Sobreira; EB nº1 Rebordosa; EB Recarei; EB/S Rebordosa; JI 
Estrebuela; JI Monte Mouriz; JI Talho Gondalaes; JI Sao Marcos. 
Esta rede de parceiros e escolas que diariamente trabalham 
em prol do ambiente permite que Paredes seja uma referência 
ambiental, e é com essa mesma força e determinação que nos 
queremos apresentar nos próximos anos. 



Semana Europeia da Mobilidade - Caminha pela tua 
Saúde e pelo Ambiente
À semelhança dos últimos anos, o município de Paredes aderiu novamente 
à Semana Europeia da Mobilidade, que se realiza anualmente de 16 a 22 
de setembro. Este ano o tema central foi a “Mobilidade sustentável: em 
Segurança e com Saúde”, e teve como slogan promocional da campanha 
“Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”.
No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2021, o município de 
Paredes desenvolveu uma semana inteira de atividade dedicadas à 
mobilidade sustentável, com o objetivo de promover a mudança de 
comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca 
à utilização do automóvel particular, consciencializando os cidadãos para 
os efeitos que a sua escolha de um modo de transporte tem na qualidade 
ambiental.
Enquadrada nesta semana de atividades dedicadas à mobilidade 
sustentável foi realizada a atividade Caminha pela tua Saúde e pelo 
Ambiente, mais ligada ao ambiente, e que pretendeu proporcionar a 
um grupo de alunos da Escola Básica nº2 de Lordelo uma oportunidade 
para redescobrirem o Parque da Cidade de Lordelo através da realização 
de uma Eco-Caminhada. Esta caminhada pela natureza, contou com a 
participação da APRISOF (Associação de Proteção dos Rios Sousa e 
Ferreira), que ao longo do percurso foi sensibilizando as crianças para a 
importância da preservação dos recursos naturais, com paragens para 
observação de algumas das espécies de flora e fauna existentes no 
parque, como aves, anfíbios e plantas autóctones, bem como alertando 
para a presença de algumas espécies invasoras.
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Luís Carvalho

O lema escolhido por Paredes na edição 2021 do Voluntariado 
Jovem para a Natureza e Florestas, promovido em conjunto com 
o Instituto Português do Desporto de Juventude – IPDJ IP, fala 
em sensibilizar a população, agir no terreno em ações práticas e 
conservar o património natural das freguesias aderentes. Essa 
parceria entre o município e as juntas de freguesia de Aguiar de 
Sousa, Baltar, Lordelo, Parada de Todeia, Sobreira, Sobrosa e 
Recarei, contaram com a participação de 40 jovens voluntários, 
que diariamente estiveram no terreno em ação prática junto 
da população, em contacto direto com a natureza e em prol da 
proteção da floresta.
Com a missão promover práticas no domínio da proteção do 
ambiente, inventariação de áreas com necessidade de limpeza, 
sensibilização das populações em geral para a preservação da 
natureza e floresta e respetivos ecossistemas assim como 
deteção de incêndios, foram palmilhadas as freguesias durante 
o período em que os jovens estiveram ao serviço. Para além das 
tarefas que lhes foram confiadas foi ainda possível a realização 
de folhetos e cartazes informativos para sensibilizar a 
população, realizaram-se atividades de controlo e identificação 
de espécies invasoras (descasque de acácias e controlo da 
erva-das-pampas), bem como a manutenção de áreas que 
foram intervencionadas no ano anterior.
Este programa permite colocar os jovens em contacto com a 
natureza e sentirem a responsabilidade de a preservar, através 
da aquisição de competências técnicas, mas também através da 
mensagem que passam junto da população com as suas ações.

Paredes - Sensibilizar, agir e conservar
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