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TEXTO E IMAGENS
ECO ESCOLAS PAREDES

Um novo record de Eco Escolas para Paredes
Nos últimos anos, Paredes tem-se afi rmado como um município 
com muito potencial no apoio às Eco Escolas, e neste ano letivo 
viu o número de escolas galardoadas aumentar mais uma vez. 
Pela primeira vez foram galardoadas 21 escolas no município, 
desde o pré-escolar ao secundário, aumentando em 3 escolas 
relativamente às bandeiras verdes conseguidas no ano anterior. 
Dia 12 de outubro as escolas galardoadas estarão presentes em 
Valongo, no Dia das Bandeiras Verdes, uma cerimónia de entrega 
dos galardões Eco Escolas e dos prémios que ao longo do ano 
as várias escolas foram ganhando nos concursos e desafi os 
lançados pela organização. As escolas de Paredes receberão 
esta distinção de Eco Escola, pelo trabalho desenvolvido em prol 
do ambiente e da sustentabilidade no ano letivo 2021/2022, 
comprometendo-as para continuar este trabalho de excelência 
com os alunos, tornando-os mais conscientes e responsáveis 
no que toca à conservação do ecossistema e salvaguarda dos 
recursos naturais. As Eco Escolas de Paredes são as seguintes:

- JI da Pulgada;
- JI de Talhô – Gondalães;
- JI São Marcos;
- JI da Estrebuela;
- JI do Monte;
- EB1 da Sobreira;
- EB de Recarei;
- EB da Serrinha;
- EB1 de Rebordosa;
- EB de Vilela;
- EBS da Sobreira;
- EBS de Rebordosa;
- EBS de Vilela;

Para além das Eco Escolas, este ano Paredes consegue mais um 
Eco Agrupamento, onde todas as escolas do agrupamento são 
Eco Escola. Então, para além do habitual Eco Agrupamento de 
Vilela, temos também o Eco Agrupamento da Sobreira com o JI 
da Pulgada a entrar na lista das Eco Escolas, perfazendo o Eco 
Agrupamento com a EB1 da Sobreira, a EB de Recarei e a EBS da 
Sobreira. 
Deste modo, temos motivos para festejar todas estas vitórias 
para Paredes, alcançadas pelas nossas escolas em parceria 
com o município e respetivas freguesias e parceiros locais. Este 
trabalho terá de ser um trabalho contínuo primando sempre por 
uma educação de qualidade respeitando os valores ambientais 
de proteção da vida terreste e dos meios aquáticos e em conjunto 
lutar contra as alterações climáticas, servindo como impulso para 
quatro dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável).

- EBS de Lordelo;
- EBS de Cristelo;
- EBS Daniel Faria de Baltar;
- EBS de Paredes; 
- Conservatório de Dança Vale   
    do Sousa;
- Colégio Casa-Mãe;
- Instituto de Formação 
    Profi ssional da CESPU;
- CFPIMM (Centro de 
    Formação Profi ssional 
    das Indústrias da Madeira
    e Mobiliário). 



Plogging - Uma nova modalidade

No âmbito da Semana Europeia do Desporto de Paredes, cujo o tema é Green Sports o novo grupo 
Plogging Paredes promove este novo conceito de a� vidade cidadã de preservação da natureza, que 
a alia a a� vidade � sica, o convívio e a responsabilidade cívica ambiental.

A candidatura de Paredes à Eco-freguesia XXI 2022 apoia, uma vez mais estas ações, que ar� culam 
com Eco-escolas e contribuem para o alcance dos ODS 2030 (Obje� vos de Desenvolvimento 
Sustentável).

TEXTO E IMAGEM SÉRGIO FLORES (PLOGGING PAREDES)

Espaço Eco-Escolas, o Espaço de promoção União Europeia e 
o Espaço Cultura na Rua e contou com a participação de alunos 
de todos os agrupamentos de escolas do concelho de Paredes, 
contando com diversas atividades e iniciativas ao longo de todo 
o dia, terminando com a atividade “A Juventude à conversa com 
o Skater Jorge Simões.”, um skater que fez parte da Comitiva 
Portuguesa de Qualifi cação para os Jogos Olímpicos do Japão.
Nunca como agora foi tão importante incentivar os cidadãos 
a aderirem à mobilidade ativa, aos transportes públicos e a 
outras soluções de transporte não poluentes e inteligentes. 
Fazer escolhas com conhecimento de causa permite reduzir o 
consumo de energia e as emissões, poupar dinheiro, promover 
um estilo de vida saudável e contribuir para um Desenvolvimento 
Sustentável. 

O Município de Paredes associou-se mais uma vez à Semana 
Europeia da Mobilidade, a principal campanha europeia de 
sensibilização para a mobilidade urbana sustentável. A semana 
teve início no dia 16 de setembro e terminou no dia 22 de 
setembro, com o Dia Europeu Sem Carros.
O tema da edição deste ano foi “Melhores Ligações” e teve como 
slogan promocional “Combina e Move-te”. Foi uma semana 
inteira com atividades dedicadas à mobilidade sustentável, 
com o objetivo de sensibilizar a população para uma mudança 
de comportamentos em favor de uma mobilidade ativa, dos 
transportes públicos e de outras soluções de transporte limpas, 
em detrimento do automóvel.
Das várias atividades que decorreram destacamos o “Raid 
Noturno da Juventude pelo Planeta”, o Passeio de Bicicleta 
pelo Património Cultural de Paredes, a atividade de Skate 
onde os jovens participantes receberam ensinamentos 
sobre a modalidade que pode ser também uma forma ativa 
e sustentável de mobilidade, a atividade de promoção do 
transporte coletivo “Um Dia de Comboio”, “Uma Caminhada Pelo 
Comércio Local”, uma ação de promoção e sensibilização da 
mobilidade sustentável que se encontra a decorrer com o tema 
“Esta Semana vamos deixar o carro em casa! Caminhe, mova-
se de forma sustentável, e uma Eco Caminhada como objetivo 
a recolha de lixo e o contacto com as espécies autóctones e 
invasoras, promovendo a mobilidade sustentável como um 
benefício para a saúde e para o meio ambiente.
O dia Europeu sem carros, dia 22 de setembro, marcou o 
encerramento da Semana Europeia da Mobilidade, com o 
corte do trânsito motorizado em parte da Rua Dr. José Correia 
e da Praça José Guilherme e a realização de um conjunto de 
atividades dedicadas à mobilidade sustentável ao longo do 
dia. A programação dividiu-se em diversos espaços, entre 
eles, o Espaço do Circuito de Prevenção Rodoviária, o Espaço 
de promoção da Bicicleta, o Espaço de promoção dos Patins, o 
Espaço de promoção do Skate, o Espaço Desporto Escolar, o 

Semana Europeia da Mobilidade “Melhores Ligações - Combina e
Move-Te!” | Dia Europeu Sem Carros
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