
“Se não soubermos o valor dos oceanos, também não saberemos o
valor das oportunidades que nos poderão dar no futuro se os
conservarmos, bem tão pouco o valor que arriscamos perder com a
sua degradação e destruição”

IN O VALOR DOS OCEANOS 2013-2017, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 



Total de Atividades em 2018: 

• Tipo A: 1
• Tipo B: 3
• Tipo C: 6
• Tipo D: 2

• Total = 12



Atividades Ambientais
2018

 (A) “Beatão” - junho a setembro

 Construção de um depósito de beatas (Beatão) a partir de material reciclado.

 No beatão será marcado o volume (0.5L a 0.5L), de forma a contabilizar no final
da época balnear a quantidade de beatas recolhidas.



 (B) “Preservar a Sorrir” – 25 de julho

Animação através de Stand up comedy, alertando os utentes da praia para a importância de 

preservar os ecossistemas.

 (B) “Na praia vou desfilar e o meu Eco-Chapéu vou 
mostrar...” - 25 de junho

Desfile de Eco-Chapéus no areal da praia

(B) "Proteje-me!" (TA) – 13 a 24 de agosto

Exposição da fauna e flora existente no ecossistema envolvente da praia.



 (C) “Suspeitos do Costume” – julho e agosto

◦ Alertar os utentes da praia para os resíduos que se encontram com mais frequência
no areal da praia.



 (C) “Eco Chapéus – maio e junho









 (C) “Jogos Aquáticos” (TA) – 14 de julho

◦ Realização de jogos lúdicos com equipas de 2 elementos, abordando o tema da 
proteção do ecossistema circundante à praia.

(C) “Caravana do Ambiente” - julho e agosto (2 
vezes por semana)

Atividades de educação ambiental:

• Gincana Azul

• Jogos de Chão com temas Ambientais

• Remar para Separar

• Photo Papper Ambiental



(C) “Caminhadas sem Lixo” – janeiro a abril

A iniciativa tem como objetivo envolver a comunidade 

local na promoção de um território mais limpo e livre de lixo,

particularmente, o lixo não orgânico (plástico, papel, vidro) 

que se acumula nas bermas de estradas e caminhos do 

Concelho. 

• Caminhadas: 6

• Lixo Recolhido: 
Junta de Freguesia Data

Plástico Papel Vidro

OutrosSacos de 
100L

Sacos de 
200L

Sacos de 
100L

Sacos de 
200L

Baldes 
15L

Baldes 
25L

Sacos de 
200L

JF Mértola 20-01-2018 32 6 5 Muito

JF Alcaria Ruiva 25-04-2018 6 3 3 Pouco

JF Espirito Santo 17-02-2018 9 3 1 Muito

JF Santana de Cambas 05-05-2018

JF S. João dos Caldeireiros 14-04-2018 2,5 0,5 2 Pouco

JF Corte do Pinto

União de Freguesias 28-04-2018 5 1 3 Pouco

Total: 8,5 46 0 13,5 0 8 6
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(C) “A época balnear vai terminar e o areal vou deixar 
a brilhar” – 16 de setembro

Limpeza da praia

(D) “Para os alimentos conservar a lancheira vou usar 
e embalagens reutilizáveis vou usar para o ambiente 
preservar” – 13 e 14 e agosto

Campanha se sensibilização sobre a conservação dos alimentos/lanche na praia e utilização 
de embalagens reutilizáveis 



 (D) “Vamos falar sobre mosquitos e carraças – Pico, 
Pico, Sarapico – Evita a Carraça e o Mosquito” – Maio 

nas Escolas, 27 e junho – Oficina da Criança e 2 de agosto – Praia da 
Tapada Grande

Sensibilizar para as medidas de prevenção individual de forma a evitar as doenças 

transmitidas por carraças e mosquitos.



Prémio Município Mais Azul – 2017

Esta distinção visa realçar os municípios mais azuis, ou seja, aqueles que em cada 
região obtêm melhor pontuação nas atividades de educação ambiental.




