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saber  ∫  notícias

Corinthia hotel 
lisbon distinguido 
nos Prémios ahresP
O COrinthia hOtel lisbOn – Energy Efficient 
Hotel Project foi o grande premiado na categoria de 
Sustentabilidade Ambiental – atribuído pela Sociedade 
Ponto Verde – dos Prémios da Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). A primeira 
edição dos Prémios AHRESP realizou-se em maio, no 
Pátio da Galé, em Lisboa, distinguindo os melhores do 
ano no setor da restauração e da hotelaria em Portugal. 
Entre os finalistas nesta categoria contaram-se também 
o Inspira Santa Marta Hotel, Ecorkhotel-Évora, Suites & 
Spa, Hotel Areias do Seixo e H2otel. A Sociedade Ponto 
Verde apoiou os Prémios AHRESP com a entrega do 
prémio de Sustentabilidade, uma das 10 categorias a 
concurso, que visou premiar o melhor projeto do ano 
ao nível da implementação organizacional de políticas 
de eficiência e poupança energética ou sistemas de 
reciclagem.

lisboa aColhe 
ConferênCia “Pôr a 
eConomia a CirCular”
a sOCiedade POntO Verde e o BCSD – Conselho 
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
organizaram a Conferência “Pôr a Economia a Circular”, com 
a presença de líderes nacionais e internacionais dos meios 
empresarial e académico. A Conferência trouxe a Lisboa 
especialistas da Ellen MacArthur Foundation, principal 
referência mundial neste tema. O evento decorreu no dia 
6 de julho, na Estufa Fria, em Lisboa, com a abertura a 
cargo do secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos. 
Até ao final do ano, a Comissão Europeia prevê apresentar 
um pacote de medidas sobre a economia circular. Neste 
sentido, analisará diversas áreas, nomeadamente a política 
europeia de resíduos, com o objetivo de levar em conta todo 
o ciclo da referida economia circular. Para alcançar as metas 
a definir, Bruxelas irá canalizar fundos de investimento e 
promover a investigação e a inovação.

a sOCiedade POntO Verde, em parceria com os Sistemas 
Municipais, lançou em 2015 o Kit Escolas, um projeto, 
destinado a professores e alunos, para dar a conhecer o 
mundo dos resíduos e os bastidores da reciclagem de 
embalagens. A iniciativa contou com o apoio institucional da 
Agência Portuguesa do Ambiente e da Quercus. O material 
pedagógico sobre ambiente e reciclagem, que inclui ecobags 
para a separação de resíduos e crachás com temas alusivos 
à reciclagem, chegará a mais de 100 mil crianças do 1.º e 2.º 

Professores e alunos reCebem material 
PedagógiCo sobre reCiClagem

ciclos do ensino básico, de norte a sul 
do país. No âmbito deste projeto, foram 
também distribuídas  
duas mil unidades de materiais 
lúdico-pedagógicos para 
professores e formadores, 
no sentido de difundirem 
as melhores práticas sobre 
reciclagem e ambiente. 
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EDP DEstaca cEntro LabELEc
A LAbeLec é o centro de exceLênciA técnicA do Grupo edp e presta 
serviços especializados nas áreas da produção, transporte e distribuição de 
energia elétrica. A EDP Labelec tem sete laboratórios acreditados pelo IPAC e 
possui a Certificação Integrada do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança. A gestão de resíduos na Labelec é feita de acordo com os dois tipos 
de resíduos produzidos: RSU (resíduos sólidos urbanos) e Perigosos (produzidos 
nos laboratórios). A Certificação 3R6, atribuída pela Ponto Verde Serviços, focou-
-se na gestão de RSU e enquadrou-se num dos projetos nucleares do Plano 
Operacional de Sustentabilidade 2014 da EDP.

rEgras Da rEcicLagEm 
harmonizaDas Em toDo o País
As desiGnAções dAs embALAGens e as regras para a separação dos diversos 
resíduos de embalagens vão passar a ser iguais em todo o país. No dia 5 de 
junho, Dia Mundial do Ambiente, a freguesia de Almancil tornou-se na primeira 
a receber ecopontos já com a nova sinalética. Esta harmonização para os 308 
municípios portugueses resultou de um trabalho conjunto desenvolvido por uma 
equipa formada pela EGF, EGSRA e Sociedade Ponto Verde. O projeto, agora 
concluído, é único a nível europeu e um passo essencial para o esclarecimento do 
consumidor, com informação mais clara. Com esta iniciativa, Portugal afirma-se 
como um exemplo na implementação de uma sinalética universal nos ecopontos, 
independentemente do município 
em que residem. Ao 
longo dos próximos 
anos, a nova sinalética 
será progressivamente 
implementada nos mais 
de 41 mil ecopontos 
espalhados por todo o 
território nacional. 

71% Das 
famíLias 
sEParam  
EmbaLagEns
de Acordo com os dAdos do 
estudo Hábitos e Atitudes 
fAce à sepArAção de resíduos 
domésticos 2015, desenvolvido 
pela Intercampus para a Sociedade 
Ponto Verde, sete em cada dez 
lares (71%) fazem diariamente a 
separação doméstica de embalagens 
usadas para reciclagem, o valor mais 
elevado de sempre. O documento 
mostra um crescimento de dois 
pontos percentuais relativamente 
aos resultados obtidos em 2011, 
o último ano em que o estudo foi 
realizado. Mais significativo ainda é 
o crescimento da percentagem de 
consumidores que fazem a separação 
de todos os materiais. O estudo 
revela que 59% dos inquiridos fazem 
a separação doméstica de todos os  
tipos de materiais, um crescimento 
de 12 pontos percentuais face a 
2011. A maior adesão ao processo 
de separação de embalagens usadas 
surge no distrito de Lisboa (79%), 
seguido por Leiria (75%). A inexistência 
de qualquer prática de separação de 
embalagens usadas é um cenário que 
afeta 29% dos casos observados. 

fãs Da sPV no facEbook 
EscoLhEm noVos Ecobags
A sociedAde ponto Verde voltou a desafiar os estudantes e os profissionais de 
design a criarem uma nova imagem para os três sacos que constituem o conjunto 
de ecobags para separação seletiva de embalagens, vidro e papel ou cartão. A 3.ª 
edição do concurso de design Recicl’arte teve como objetivo encontrar a solução 
mais criativa de decoração destes sacos. Com as embalagens que são enviadas 
diariamente para reciclagem pela Sociedade 
Ponto Verde seria possível encher mais de 
um milhão de ecobags em apenas um dia. O 
vencedor (autor dos sacos, na imagem ao lado) 
verá a sua criação e assinatura impressas na 
próxima impressão de ecobags da Sociedade 
Ponto Verde. A votação decorreu na página de 
Facebook da SPV. 
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Teresa Gameiro

EstA dEsignEr  
quEr criAr um 
mundo mElhor

A partir de Fátima, Teresa Gameiro cria malas e acessórios que 
aproveitam os desperdícios da indústria têxtil e de roupas antigas 

para criar peças contemporâneas, ecológicas e sustentáveis 
Texto Bárbara Silva Fotografia Filipe Pombo/AFFP

rEsolvEr  ∫  ecoempReendedoRes

i
sto era um vestido da minha mãe, muito colorido”, 
explica Teresa Gameiro, de 29 anos, apontando para uma 
pequena clutch, que combina na perfeição tons de azul, 
laranja, roxo e branco, numa explosão de cores. Como 
em todas as suas criações, a base é o pano feito a partir 

de desperdícios têxteis (peças de roupa em segunda mão e 
restos de fios de bobinas), usando uma técnica de tecelagem 
antiga, denominada “puxados”. Uma arte em risco de se 
perder e que Teresa quer preservar a todo o custo. 
Quase sem margem para erros, a designer, natural da região 
entre Leiria e Fátima, que há dois anos e meio lançou uma 
marca de malas e acessórios com o seu nome, lembra-se de 
onde vieram os tecidos para as peças que cria de raiz. “Esta 
tirinha de tecido, por exemplo, veio de uma blusa costurada 
pela minha avó Delfina”, diz, apontando para uma pasta em 
exposição no seu showroom, em Fátima. Dessa peça de roupa, 
com elevado valor sentimental, resta apenas o colarinho 
exposto numa das paredes do atelier, minimalista e decorado 
com alfazema. É ali que Teresa guarda os restos de tecidos, 
separados por cores, que serão usados para produzir as peças 
de design nas quais alia a tradição à contemporaneidade 
e que apostam na reutilização têxtil e na valorização da 
matéria-prima e do saber fazer locais para criar produtos 
ecologicamente sustentáveis, de grande elegância e qualidade.
“Hoje em dia é importante que os designers não criem 
uma peça só por criarem, mas que pensem toda a sua 
sustentabilidade. Esse é o nosso papel. Os materiais que 
usamos são importantes no planeta. Nós, designers, podemos 
ter o papel de criar um mundo um bocadinho melhor”, 
defende Teresa Gameiro. Sobre as suas malas, deseja que 
sejam “passadas de geração em geração”. 

“
Tudo começou com o curso de Design de Moda no Porto. 
De seguida rumou a Lisboa, onde aprendeu Modelação 
de Vestuário. Surgiu depois um estágio profissional 
no atelier de moda Os Burgueses e a possibilidade 
de concorrer ao Projeto Da Vinci. Foi para Itália e 
durante três meses trabalhou na casa Barena Venezia. 
“A marca inspira-se na tradição local com um look 
contemporâneo. Isso despertou-me para o interesse 
sobre a nossa cultura, as nossas tradições e 
costumes”, lembra. 
De regresso à sua terra natal, meteu mãos à obra 
e começou a pesquisar sobre o reaproveitamento 
de têxteis, como era feito antigamente pelas 
costureiras e tecedeiras da região. “Desde que 
me lembro, as minhas duas avós, Delfina 
e Maria, faziam reutilização têxtil, desde 
colchas em patchwork a mantas de retalhos, 
sempre com esta missão de reutilizar e 
reaproveitar”, conta Teresa Gameiro. Foi 
experimentando e na primavera/verão 
de 2013 lançou a sua primeira coleção de malas, mochilas, 
clutches e outros acessórios, que aliam a tecelagem e as 
peles trabalhadas também localmente, em Alcanena. “Todo o 
projeto é local e sustentável”, diz, explicando que se inspira 
na Natureza. Nunca parou para fazer um plano de negócios 
“a sério”, mas a verdade é que a marca foi crescendo e hoje 
vende os seus produtos no Museu de Serralves, no Porto, na 
loja Portuguese Love Affairs, em Londres, e na Green Store, 
em Braga. Em Lisboa será feita a apresentação da sua nova 
coleção e outras novidades em termos de produtos (ainda no 
segredo dos deuses) no Arquivo 237, na Rua da Rosa. 

Consumidores esTranGeiros 

Apesar de achar que os portugueses 
estão cada vez mais atentos às 
novas tendências do ecodesign e 
da sustentabilidade, Teresa Gameiro 
reconhece que os seus produtos têm 
mais saída junto dos compradores 
estrangeiros, sobretudo pelo poder 
de compra.  

Recicla06

Loja online

Os preços das peças de Teresa 
Gameiro oscilam entre 37 euros 
para uma tote bag de sarja, 162 
euros para uma clutch e 345 
euros para a peça ícónica da 
coleção: a pasta clássica que se 
transforma em mochila. 
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O que é O bagOxO?

A sua primeira coleção foi 
lançada na primavera/verão de 
2013 e chamava-se Bagoxo, o 
nome dado ao novelo de trapo 
que se forma quando é cortada 
uma peça de roupa.

Recicla 07

InspIraçãO natural

Todas as peças são pensadas 
de raiz, desde a combinação de 
padrões ao trabalho próximo, 
com duas tecedeiras da região. A 
designer explica que a inspiração 
para criar lhe surge sobretudo 
da Natureza, das suas cores e 
diferentes texturas.

?
A nova coleção de malas Teresa Gameiro 

e outras novidades em termos de produtos 

(ainda no segredo dos deuses) estarão em 
exposição no Arquivo 237, na Rua da Rosa 
(Bairro Alto, em Lisboa)
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resolver  ∫  ecoempReendedoRes

Noocity 

somos todos 
agricultores urbanos

Aos poucos, as paisagens urbanas irão mudar e vão surgir hortas em varandas, pátios e topos de 
edifícios. Esta é a visão da Noocity Ecologia Urbana: cultivar vegetais, legumes, ervas aromáticas 

ou até alguns frutos consumindo menos 80% de água 
Texto Bárbara Silva 

a 
história tem enredo de novela: em 2009, Pedro 
Monteiro (de São Paulo), Samuel Rodrigues e 
José Ruivo (do Porto) conheceram-se no Brasil, no 
interior do Estado do Rio de Janeiro, durante um 
curso de permacultura. Queriam saber mais sobre 

esta cultura, que engloba métodos holísticos para planear 
comunidades ambientalmente sustentáveis e financeiramente 
viáveis. Na primavera de 2013, já em Portugal, os três 
resolveram montar uma horta no pátio do prédio onde 
trabalhavam, no centro do Porto, para cultivarem os seus 
próprios alimentos, mas não encontraram os produtos e 
equipamentos adequados para o seu projeto de agricultura 
urbana. Decidiram então juntar esforços e as experiências 

adquiridas (em arquitetura e permacultura) para construir 
os seus próprios equipamentos. Passado pouco tempo já 
partilhavam legumes e ervas aromáticas, que cresciam 
“aos montes”, numa série de caixas, onde antes só havia 
cimento. Os protótipos foram evoluindo e os três amigos 
empreendedores perceberam que podiam transformá-los num 
produto comercializável. A ideia amadureceu, tomou forma e 
em setembro de 2013 nascia oficialmente a Noocity Ecologia 
Urbana e o seu primeiro produto, as Noocity Growbeds. 
No final desse ano juntou-se à equipa Leonor Babo, outrora 
vizinha de Pedro em São Paulo. “Metade do nosso coração é 
brasileiro e isso explica muito. Mantemos uma alimentação 
saudável e equilibrada. O mote para querermos ter legumes 
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galardoado recentemente com uma estrela Michelin. Ter uma 
horta biológica era um sonho antigo do chef, para quem é um 
prazer enorme poder colher os próprios legumes que utiliza 
nos seus pratos. Esta é a melhor forma de diminuir a pegada 
ecológica do restaurante e de contribuir para uma maior 
sensibilização para uma alimentação à base de produtos da 
época, garante Pedro Lemos.
Também o hotel Conrad Hilton, no Algarve, o hotel D. 
Henrique Downtown, no Porto, e o restaurante Brado, em 
São Paulo, contam com uma horta Noocity. Outra missão 
destes empreendedores passa pela internacionalização, 
com encomendas que chegam dos quatro cantos do mundo: 
Singapura, Canadá, Estados Unidos, México, África do Sul, 
Inglaterra, França, entre outros países. “Os próximos passos 
são sonhar alto, mas com pés e mãos bem assentes na terra!”

frescos no pátio de casa foi a sustentabilidade do sistema 
de alimentação atual. A ideia do longo caminho que uma 
cenoura percorre até chegar ao nosso prato, os recursos 
consumidos e os resíduos gerados nesse percurso foram a 
pedra no sapato que nos fez tentar pensar sobre a realidade 
das grandes cidades de um outro ponto de vista”, confessam.

Uma horta na varanda? Sim, é possível
Na prática, com as “camas de cultivo” Noocity, um habitante 
de uma cidade pode ter uma horta urbana quase instantânea, 
em qualquer lugar (varandas, pátios, topos de prédios que 
se transformam em autênticos jardins), para cultivar todo 
o tipo de vegetais, legumes, ervas aromáticas ou até alguns 
frutos, consumindo até 80% menos de água do que uma horta 
convencional (porque aproveita a acumulação da água das 
chuvas num reservatório), tendo maior autonomia de rega (de 
até três semanas) e produzindo até 50% mais. “As principais 
barreiras para quem queria cultivar na cidade eram a falta 
de tempo, a falta de espaço e a falta de conhecimentos e 
confiança no sucesso da horta”, diz a equipa. 
Desta forma, a sua preocupação ao criar as Noocity Growbeds 
esteve não só do lado da eficácia e do sucesso para o 
agricultor urbano, mas sobretudo na redução do consumo e 
do desperdício de recursos. A ambição da Noocity é que a 
implementação destas hortas urbanas leve a mudanças de 
comportamento, através de uma aproximação dos cidadãos 
urbanos à Natureza (em especial das crianças). Somam- 
-se ainda vantagens como os benefícios para a eficiência 
energética de um edifício, a redução de custos no orçamento 
familiar ou de um restaurante, por exemplo, ou mesmo a 
redução das emissões aliada ao transporte de alimentos. 
“Acreditamos que praticar agricultura urbana é assumir uma 
atividade inspiradora, ecológica e produtiva.” 
No Porto, onde tem a sua sede, a Noocity conta com uma 
horta urbana no renovado restaurante de Pedro Lemos, 

O chef Pedro Lemos tem uma horta Noocity no terraço do seu restaurante, no 
Porto, galardoado com uma estrela Michelin 

Como funCiona...
•  O sistema Noocity Growbed (www.noocity.com/pt) chega a 

casa numa embalagem compacta; a montagem é simples e 
pode ser feita com a participação de toda a família (crianças 
incluídas), sem exigir obras ou ferramentas. Depois basta 
acrescentar o solo e as plantas que pretende ver crescer.

•  Considerado o método mais eficaz para o cultivo de alimentos 
em solo, o sistema de subirrigação é especialmente indicado 
para agricultura urbana e consiste em fornecer água às plantas 
por baixo da zona de raízes, à semelhança do tradicional prato 
com água por baixo do vaso.

•  A Noocity Growbed adapta este sistema a uma “cama de 
cultivo”, viabilizando uma maior área de cultivo com uma 
altura de solo considerável (25 cm), permitindo assim plantar 
qualquer tipo de vegetal, legume, erva e até alguns frutos.

•  Um tubo de alimentação permite encher o reservatório de água 
que se situa debaixo do solo. Através da ação da capilaridade, 
a água passa do reservatório para a zona de cultivo conforme a 
necessidade das plantas.

IrrIgação

Uma caixa de ar que 
separa a água do 
solo permite ainda às 
raízes o fácil acesso a 
oxigénio.

Os fundadores da Noocity: 
Pedro Monteiro, Leonor Babo e José 

Ruivo (da esquerda para a direita)
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Inovação

A cortiçA que gArAnte  
um sono descAnsAdo

Pela mão da LusoColchão foi lançado um colchão inovador, que integra  
na sua composição um ingrediente muito especial: a cortiça.  

A promessa é a de uma boa noite de sono 
Texto Bárbara Silva

Recicla

A
dormir também se protege a 
Natureza.” Esta é a promessa 
da marca portuguesa 
LusoColchão, que inovou 
a nível nacional e mundial 

ao lançar uma linha de colchões que 
integra um produto tão português 
e ancestral como a cortiça. Além de 
ser um material sustentável e refletir 
uma preocupação ambiental, a cortiça 
apresenta também propriedades 

e compressível” e funciona como 
“isolante térmico e acústico”. 
“Esta ideia, como todas as da 
LusoColchão, nasce de um olhar 
atento às necessidades do mercado, 
oferecendo respostas a clientes cada 
vez mais exigentes e preocupados 
com as questões ambientais. Após 
verificarmos uma maior procura de 
colchões feitos à base de produtos 
naturais, e sendo Portugal o maior 

antialérgicas e ajuda até na resistência 
à humidade. Desenvolvido em parceria 
com a Sedacor – Grupo JPS, uma 
empresa também nacional, além de 
ser “decorado” no exterior com tecidos 
de cortiça Cork’nRoll, o colchão tem 
no seu interior uma placa de cortiça 
Cork Insu, que aproveita o facto de este 
material ter “características perfeitas” 
para uma boa noite de sono, dado 
que é “hipoalergénico, leve, elástico 

“

sAber  ∫  design
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Sabia que...
O Cork’nRoll é um tecido em cortiça 
desenvolvido pela Sedacor, integrada 
no Grupo JPS Cork. O produto tem 
as características naturais da cortiça: 
suavidade, isolamentos térmico e 
acústico, leveza, impermeabilidade, 
flexibilidade, aliadas a um tratamento 
resistente à água, aos riscos, às nódoas 
ou sujidade. Este tecido 
pode ser usado em 
calçado, acessórios, 
mobiliário, 
revestimentos, 
entre outras 
aplicações, como 
esta bola de 
futebol.

com benefícios funcionais, 
antialérgicos e antiestáticos”, diz ainda 
o responsável da marca, que sublinha 
que a presença do material nas placas e 
no tecido “acrescenta claras vantagens 
aos colchões clássicos. Submetida 
a tratamentos específicos, a cortiça 
utilizada nos colchões acrescenta 
ainda maior resistência à humidade, 
sujidade, gordura e abrasão”, o que traz 
mais-valias em termos de “ergonomia e 
durabilidade dos colchões”. 
Com exportações para mais de 30 
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produtor mundial de cortiça, a 
resposta pareceu-nos evidente. Como 
a nossa marca possui tecnologia e 
boas matérias-primas, juntámos este 
elemento 100% natural para cumprir 
a filosofia da empresa: ser inovadora 
e apresentar constantes novidades 
para fazer a diferença e o sucesso no 
mercado nacional e internacional”, 
explicou Ricardo Pereira, presidente 
do conselho de administração da 
LusoColchão, à Recicla.
Com 20 anos de experiência na 
área e equipas especializadas no 
desenvolvimento de novos produtos 
inovadores, o colchão com cortiça 
foi produzido em tempo recorde, 
contabilizando-se cerca de cinco 
semanas desde a conceção da ideia 
até à produção do primeiro protótipo. 
“A camada de cortiça no interior do 
colchão proporciona uma solução 

INTERIOR

Por dentro, o colchão tem uma placa de 
cortiça aglomerada Cork Insu, também usada 
para outros fins, como a construção civil 
(em paredes, tetos e telhados), por ser um 
“isolante térmico e acústico” natural. 

maIs REsIsTENTE

A camada de cortiça no interior 
garante propriedades antialérgicas 
e antiestáticas, além de ser mais 
resistente e imputrescível.

ExTERIOR

Para ser diferenciador, o colchão é 
“decorado” com tiras de tecido de 
cortiça Cork’nRoll, também usado 
para fabricar sofás, por exemplo.  

maIs-valIas da cORTIça

Hipoalergénica, leve, elástica e compressível. 
Resistente à humidade, sujidade, gordura e 
abrasão. Suave ao toque. Retarda o fogo e é 
impermeável a líquidos e gases.

Este colchão marca já

presença em mercados
europeus, mas também

no Dubai, China  
e  Estados Unidos

países, o novo colchão com cortiça tem 
já vendas concretizadas em quantidades 
significativas e pode ser comprado em 
Portugal, Espanha, França, Bélgica, 
Alemanha, Suécia, Suíça, Dubai, China 
e Estados Unidos da América. “Estes 
são resultados que vêm confirmar 
o elevado potencial dos produtos 
naturais associados aos valores da 
sustentabilidade e ecologia. Dentro 
destas preocupações do mercado, 

juntamos o facto de a cortiça ser um 
produto cada vez mais apetecido em 
todo o mundo e que responde de 
forma ímpar a esta sensibilização 
ecológica”, reforça Ricardo Pereira.

Em Portugal, onde há um maior 
conhecimento deste produto natural, 
o mercado reagiu bem ao colchão 
com cortiça, enquanto nos mercados 
externos, além da enorme curiosidade, 
está a ser feito um trabalho de 
informação acerca do que é e quais 
as características da cortiça. “No 
momento em que são percecionadas 
as suas vantagens de sustentabilidade, 
os nossos colchões têm chamado a 
atenção e atraído consumidores”, 
explica ainda o presidente do conselho 
de administração da LusoColchão, 
marca que integra o Grupo JJLouro.
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Roteiro de verão

Ir a banhos  
no campo

Perfeitas para umas férias em estreito contacto com a Natureza, as praias 
fluviais são uma excelente alternativa balnear às suas congéneres marítimas

Texto Miguel Judas
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E stá enganado quem pensa que férias no campo não 
podem ser também sinónimo de praia. De norte a sul do 
país, são inúmeras as praias fluviais à espera de serem 
conhecidas, situadas em locais de sonho, banhados 

por águas limpas e cristalinas, onde muitas vezes nem sequer 
falta areia e todas as outras mordomias que se encontram no 
litoral. E muitas delas – um total de 16 em 2015 – com direito 
a distinção pela Associação da Bandeira Azul. No sopé de 
cascatas, em albufeiras, lagoas, rios ou ribeiras, há-as para todos 
os gostos: com bons acessos, jardins, parques infantis, piscinas 
e esplanadas ou simplesmente selvagens, apenas rodeadas de 
árvores, no fundo de um vale ou no topo de uma montanha. 
Num caso ou noutro, são sinónimo de um dia diferente e 
bem passado, até porque à sua volta há todo um mundo para 
descobrir, feito de tradições, história e Natureza.   
Vai um mergulho?

Seia
Loriga

40° 19’ 38,11” N (40.327253)
7° 40’ 42,48” W (- 7.678467)

Pela beleza da paisagem, a única praia do país assente sobre um vale 
glaciar merece, só por si, uma visita. Localizada no vale de Loriga, em 
pleno Parque Natural da Serra da Estrela, esta praia apresenta-se como 
um verdadeiro santuário para os amantes da Natureza e para quem férias 
é sinónimo de calma e serenidade. É banhada pelas águas da ribeira de 
Loriga, afluente do rio Alva, que nasce no planalto superior da serra da 
Estrela e por aqui corre fresca, pura e cristalina. De novo reconhecida com 
Bandeira Azul e categoria de Ouro pela Quercus, foi uma das 21 finalistas 
ao concurso 7 Maravilhas – Praias de Portugal, na categoria de Praias 
de Rios. Nos seus arredores existem ainda diversos pontos de interesse, 
como vários percursos pedestres ou a vila de Loriga, também conhecida 
como a “Suíça Portuguesa” devido à localização geográfica única, a cerca 
de 770 metros de altitude e rodeada por montanhas como a Penha dos 
Abutres (1828 m) ou a Penha do Gato (1771 m).

Penacova
rEconquinho

40° 16’ 0,70” N (40.266861)
8° 16’ 44,62” W (-8.279061)

Na zona onde o rio Mondego serpenteia à volta da vila de Penacova, 
esta praia surge rodeada de montes e vales, envolta por uma paisagem 
natural verdejante. Ao cenário idílico junta-se ainda um sem-fim de 
mordomias balneares, que mereceram a atribuição da Bandeira Azul, 
em tudo idênticas às que se podem encontrar nas melhores praias 
de mar do país, onde nem falta um pequeno porto de abrigo (para 
embarcações não motorizadas), campo de futebol de praia ou até um 
parque de campismo. Proporciona ainda uma excelente vista sobre a 
vila histórica de Penacova, à qual se acede a pé, do outro lado da colina, 
atravessando a pequena ponte de madeira, também muito concorrida 
como local de saltos para a água.

Parque de 
estacionamento

Olhos de Água,  
Alcanena

Chuveiros

Praia com
acessiblidades

Bar

WC

Restaurante

Praia
vigiada

Legenda
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Peneda/Pego Escuro, Góis

Coimbra
palheiros e Zorro

40° 12’ 9,81” N (40.202725) 
8° 21’ 54,71” W (- 8.365197)

Dominada pelo maciço marginal de Coimbra, 
bem perto de algumas das mais típicas aldeias 
da região, esta praia fluvial é uma das mais 
importantes áreas balneares de toda a bacia 
do rio Mondego. A areia branca, a qualidade da 
água e a segurança do local fazem desta praia 
um local ímpar na região, com alcance para 
além da sazonalidade estival. A proximidade 
de Coimbra, a excelência das infraestruturas 
e a qualidade das águas, que lhe valeram este 
ano mais uma vez a atribuição da Bandeira Azul 
(uma distinção que detém desde 2012), fazem 
do seu areal branco um dos mais concorridos 
de toda a região interior centro, mas há espaço 
para todos e muito para fazer para além dos 
mergulhos – caminhadas, Btt, canoagem, 
pesca ou vólei de praia são algumas das 
opções. Ou então simplesmente preguiçar entre 
um petisco no parque de merendas, enquanto 
se aprecia a beleza da paisagem. Quem sabe 
não se avista até uma lontra ou uma águia-
-pesqueira, duas das espécies que habitam 
estas bonitas margens do Mondego.

Góis
peneda/pego escuro

40° 9’ 20,66” N (40.155739)
8° 6’ 35,78” W (- 8.109938)

Mesmo junto a Góis, com um acesso pedonal 
rápido ao centro histórico da vila, esta praia 
tornou-se nos últimos anos num dos maiores 
símbolos do concelho. Situada nas margens 
do Ceira, um rio bastante conhecido pela 
pureza das suas águas, torna-se irresistível, 
durante o quente verão serrano, para todos 
os que por aqui passam, sejam eles locais ou 
forasteiros – e são cada vez mais. À imponente 
paisagem, dominada por altas serras, junta-se 
um perfeito enquadramento no meio ambiente 
de um conjunto de modernas infraestruturas 
que lhe valeram mais uma vez a Bandeira 
Azul. Para além de uma vasta área relvada e 
uma esplanada sobre o rio, nem sequer falta 
uma ilha de areia no meio da água, com vista 
privilegiada para a velha Ponte Real, que, 
passados tantos séculos, continua a cumprir 
a sua missão de unir as duas 
margens do Ceira. Integrada no 
roteiro das praias fluviais das 
Aldeias do Xisto, Peneda/Pego 
Escuro foi também distinguida 
em 2015 pela associação de 
defesa ambiental Quercus com 
a Medalha de Ouro, graças à 
qualidade das suas águas. 

Reconquinho, Penacova

Loriga, Seia

Palheiros e Zorro, Coimbra

No sopé de cascatas, em albufeiras, rios,

lagoas, ribeiras ou entre serras, 

há praias  fluviais para todos os gostos
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Macedo de cavaleiros

Fraga da Pegada

41° 34’ 57,46” N (41.582628) 
6° 54’ 1,77” W (- 6.900492)

Há 11 anos consecutivos que esta praia, situada junto à Albufeira do 
Azibo, tem sido galardoada com a Bandeira Azul, um caso único entre 
as zonas balneares fluviais europeias. Um reconhecimento também 
sublinhado com a atribuição da categoria de Ouro pela Quercus, 
que atesta bem não só as boas condições para os banhistas como 
todo um trabalho de preservação do ambiente – ou não estivesse 

inserida em plena Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo. Para 
além do rico património natural e paisagístico que se encontra à sua 
volta, oferece ainda aos visitantes um vasto conjunto de atividades 
desportivas e de lazer, como percursos pedestres, parede de 
escalada ou aluguer de canoas e gaivotas, pois nalgumas zonas 
são permitidos desportos náuticos não motorizados. Quanto à praia 
propriamente dita, é rodeada por uma língua de areia fina, antecedida 
por um grande relvado, habitualmente usado como solário. Outro 
pormenor muito importante é que a água está quase sempre acima 
de 25ºC. Podem ainda observar-se diversas espécies de aves, que 
procuram esta zona.

Penela
Louçainha

40° 1’ 34,21” N (40.026169)
8° 18’ 37,65” W (- 8.310458)

Construída a partir das represas naturais da 
ribeira da Azenha, esta praia é o orgulho das 
gentes de Penela. Fica situada na freguesia 
do Espinhal, na zona este do concelho, bem 
perto de outros atrativos turísticos, como as 
Aldeias do Xisto, as Grutas da Talismã ou a 

Villa Romana do Rabaçal. Cercada pela serra 
do Espinhal, onde abundam o choupo, o 
castanheiro, o sobreiro e o carvalho, os seus 
arredores apresentam-se como um verdadeiro 
santuário da Natureza, habitados por uma 
grande diversidade de espécies animais, como 
ouriços-cacheiros, javalis e raposas. A qualidade 
das águas, os excelentes equipamentos fluviais 
e a preocupação ambiental têm-lhe valido a 
atribuição regular da Bandeira Azul, que este 
ano consegue pela sexta vez consecutiva. 
Conta com duas piscinas para banhos, uma 
zona reservada a crianças e uma prancha de 
mergulho junto a uma zona mais profunda.

Louçainha, Penela
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Mértola

Tapada Grande
 

37° 40’ 19,26” N (37.672017)
7° 30’ 17,78” W (- 7.50494 )

Nos últimos anos, esta pequena 
barragem transformou-se numa das 
maiores atrações da margem esquerda 
do rio Guadiana. Construída em 1982, 
a Barragem da Tapada Grande, junto à 
Mina de São Domingos, em Mértola, foi 
inicialmente utilizada para abastecimento 
público da aldeia e do complexo mineiro, 
mas hoje é mais conhecida pela sua 
moderna e bem equipada praia fluvial. 
Para além dos habituais equipamentos 
balneares, que lhe valeram, mais uma vez, 
o reconhecimento com Bandeira Azul, 
está ainda dotada de uma série de extras, 
como esplanada, cais, parque infantil, 
biblioteca e um anfiteatro que prolonga a 
animação pela noite fora com concertos 
e sessões de cinema ao ar livre. Está em 
funcionamento desde 2000 e de entre os 
diversos serviços disponíveis o aluguer de 
canoas para explorar as suas margens é 
um dos mais procurados. Com condições 
ideais para a prática de canoagem e 
remo, já foi cenário de provas a contar 
para o calendário nacional e está em 
curso um projeto para aqui instalar uma 
pista oficial e respetivo centro desportivo, 
que servirá para estágios de atletas de 
alta competição.

Em 2015, 16 praias fluviais portuguesas de norte

a sul do país foram distinguidas com

Bandeira Azul pela qualidade das suas águas 

PaMPilhosa da serra

pampilhosa da serra

40° 2’ 49,82” N (40.047172)

7° 56’ 56,22” W (- 7.94895)

Inaugurada em 2010, a nova praia fluvial de 
Pampilhosa da Serra trouxe uma nova vida 
ao centro desta vila serrana, em especial 
durante os meses de verão. Assume-se de 
facto como uma praia urbana, dotada de 

todas as infraestruturas necessárias para 
umas férias bem passadas e em completa 
segurança, que lhe valeram, uma vez mais, 
a atribuição da Bandeira Azul. Fica situada 
num açude instalado junto à ponte sobre a 
ribeira de Unhais-o-Velho, bem no coração 
da localidade, ao lado do edifício dos Paços 
do Concelho e também da Igreja Matriz. Ao 
longo das duas margens da ribeira conta com 
diversas zonas verdes e de descanso, com 
vista para as imponentes serranias vizinhas, 
que a todo o momento nos fazem lembrar 
onde estamos: numa praia urbana, sim, mas 
com muito sabor a campo.

alcanena
olhos de ÁGua

39º 26’ 43’’ N (39.445278)
8º 42’ 37’’ W (- 8.710278)

Situada junto à nascente do Alviela, esta praia 
é a exceção à regra numa zona famosa pelas 
suas grutas e rios subterrâneos. É chamada de 
Olhos de Água por ser neste local que nasce 
o rio Alviela, que durante séculos abasteceu 
de água a capital do país. Manhã bem cedo, 
o silêncio apenas é cortado pelo som da água 
corrente. Ainda sem gente no areal, centenas 
de peixes, de diferentes tamanhos, aproximam-
-se da margem à procura de alimento. Mas 
nos dias de maior enchente (normalmente 
aos fins de semana) é também possível vê-los 
desde as pontes de madeira que, em diferentes 
pontos do parque, cruzam o curso de água. A Fo
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zona envolvente está equipada com parque de 
merendas, parque infantil, parque de campismo, 
circuito de manutenção, campos de futebol e 
vólei e bar. E junto ao areal é ainda possível 
alugar toldos, espreguiçadeiras e canoas. Um 
pouco mais acima está o “Canhão do Alviela”, 
como é conhecido o desfiladeiro onde este rio 
brota para o exterior, a “nascente cársica mais 
importante do país”. Durante o tempo quente 
é possível percorrer o local observando as 
pequenas nascentes – os tais “olhos de água”. 
Bem no final do desfiladeiro fica a Gruta da 
Lapa da Canada, lar de centenas de milhar de 
morcegos. Obrigatória é também uma visita 
ao Carsoscópio, o moderno Centro Ciência 
Viva do Alviela, situado junto à praia. De uma 
forma lúdica e divertida, a informação é dada 
através de equipamentos interativos, como um 
simulador ao melhor estilo da Disneylândia, 
um filme explicativo em 3D ou o observatório 
de morcegos em tempo real, com recurso a 
câmaras instaladas na gruta.

Gavião
AlAmAl

39º 29’ 16’’ N (39.488018)
7º 58’ 03’’ W (- 7.967594)

Guardada do outro lado do Tejo pelo sempre 
vigilante Castelo de Belver, a praia de Alamal 
surpreende de imediato pela sua beleza natural. 
O acesso faz-se por uma estreita estrada, com 
o Tejo em fundo, que serpenteia pela encosta 
até junto à antiga Quinta do Alamal – hoje 
transformada num moderno centro balnear. 
Estamos no interior do Norte Alentejano, 
mas no areal o cenário é em tudo idêntico ao 
de qualquer praia do Algarve – há toldos e 
espreguiçadeiras para alugar e os banhistas 
têm à disposição gaivotas e caiaques –, mas 
sem tanta gente. Envolvida por espaços verdes 
equipados com zona para campismo e campos 

desportivos, é uma praia muito procurada 
também por adeptos de desportos de aventura. 
Já quem preferir atividades mais calmas 
pode sempre apreciar as plantas exóticas do 
jardins da Quinta do Alamal ou simplesmente 
preguiçar na esplanada, ao som do coaxar das 
rãs. Obrigatório é um passeio pelo passadiço 
de madeira que percorre a margem, por entre 
madressilvas e lírios silvestres, até à Ponte de 
Belver, inaugurada em 1907 e cujo tabuleiro 
metálico, com 239 metros de comprimento, é 
ainda hoje o principal acesso à localidade para 
quem vem de sul.

alcoutim
Pego Fundo

37º 28’ 20’’ N (37.472429)
7º 28’ 44’’ W (- 7.478912)

Num dos poucos concelhos do Algarve sem 
acesso ao mar, em Alcoutim também se vai à 
praia. Bem perto do Guadiana, na ribeira de 
Cadavais, a apenas 500 metros da vila, há uma 
represa que forma um pequeno lago, rodeado 
de um areal dourado que contrasta com o 
verde dos canaviais circundantes. É a praia de 
Pego Fundo. As suas águas calmas e quase 
rasas fazem desta praia um local perfeito para 
as crianças se banharem em segurança. Na 
área envolvente, um jardim relvado e cheio 
de sombras está equipado com mordomias 
para todas as idades: esplanadas, parque de 
merendas coberto, duches, rede de vólei e até 
um percurso de manutenção com diversas 
propostas de exercício físico para os mais 
velhos. Um verdadeiro oásis balnear para 
todas as idades, no Algarve, mas a mais de 60 
quilómetros do mar.  

Pampilhosa da Serra

Pego Fundo, Alcoutim

Alamal, Gavião
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Economia verde

Missão: CoMbater  
o deseMprego joveM

A partir de setembro, o novo projeto JEVE – Jovens para o Empreendedorismo Verde e 
Empregabilidade inaugura uma plataforma de e-learning para formar futuros empreendedores 

mais atentos às questões da sustentabilidade 
Texto Bárbara Silva Fotos Luis Paixão /AFFP

d
ar formação a 300 jovens na área do crescimento 
e da economia verde, formar 120 técnicos de 
organizações locais para a temática e envolver 
cerca de 800 jovens em formações através de uma 
nova plataforma de e-learning, com estreia prevista 

para setembro de 2015, são os principais objetivos do novo 
projeto JEVE – Jovens para o Empreendedorismo Verde e 
Empregabilidade, criado para ajudar jovens desempregados 
entre os 18 e os 30 anos a adquirirem competências de 
empreendedorismo numa vertente mais sustentável.  
A decorrer até março de 2016, a missão final do JEVE é 
criar uma plataforma de empregos verdes à qual os jovens 
portugueses possam aceder e pesquisar oportunidades de 
trabalho nesta área.
Resultado de uma parceria entre duas organizações nacionais 
sem fins lucrativos – a Plataforma para a Educação do 
Empreendedorismo em Portugal (PEEP) e a K-Evolution 
–, o JEVE ambiciona “combater o desemprego jovem e 
promover a inclusão social através do desenvolvimento de 
atitudes e competências empreendedoras e relacionadas com 
a economia verde”, como explicou Sofia Santos, diretora da 
K-Evolution, durante a apresentação do projeto na Green 
Business Week. De acordo com os dados mais recentes 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

o que é a eConoMia verde?
A definição surge no pacto assinado em abril de 2015 
pelo governo e 82 organizações.  

De acordo com o documento que resultou do debate no âmbito 
de Coligação para o Crescimento Verde Compromisso para o 
Crescimento Verde, economia verde é “aquela que resulta numa 
melhoria do bem-estar e da equidade social, e, simultaneamente, 
reduz os riscos para o ambiente e a escassez ecológica”.

Económico (OCDE), 35% dos jovens portugueses entre os 15 e 
os 24 anos estão desempregados, um problema que esta nova 
plataforma online ambiciona ajudar a resolver ao promover 
novas possibilidades de emprego verde entre o público alvo. 
Tudo isto com o apoio do Programa Cidadania Activa, da 
Fundação Calouste Gulbenkian, e da associação internacional 
EEA Grants (com transferência de boas práticas da Noruega 
e da Islândia).
Em entrevista à Recicla, Dana Redford, presidente da PEEP 
e coordenador científico do projeto JEVE, frisou que o 
empreendedorismo e a economia verde são áreas essenciais 
para os jovens portugueses e devem ser “inseridas” o quanto 
antes nos currículos escolares nacionais, desde o ensino 
básico até à universidade. “Os portugueses já incorporaram 
o empreendedorismo e a inovação nas suas vidas, e isso já 
está no mindset dos jovens. No que diz respeito à economia 
verde, Portugal tem uma vantagem competitiva significativa 
face a outros países”, garante o responsável pelo projeto, sem 
esconder que espera que o JEVE “implemente boas práticas, 
que possam depois ser exportadas para a Europa. Queremos 
ajudar os jovens a empreender e a criar novos negócios 
verdes para o seu futuro”.  

Plataforma de e-learning 
gratuita para os jovens
Na opinião de Sofia Santos, diretora da K-Evolution, a criação 
de negócios verdes em Portugal tem aumentado a bom 
ritmo, mas ainda está longe de deixar de ser um nicho. No 
entanto, sublinha, um bom primeiro passo foi dado em 2015 
com a assinatura do Compromisso para o Crescimento Verde. 
Quanto ao JEVE, a responsável da K-Evolution diz que a 
ideia é “trazer esta nova economia verde até aos jovens, para 
perceberem que a Natureza e o ambiente também podem ser 
origem e fator de criação de emprego e de riqueza”. 

Recicla

saber  ∫  iniciativa
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ObjetivOs dO COmprOmissO 
para O CresCimentO verde
O documento estabelece para 2020 e 2030  
14 metas e 111 iniciativas, tais como: 

• Aumentar o PIB verde em 5% ao ano e as exportações em 5%; 
•  Duplicar o emprego verde até 2030 (com um aumento anual de 

4%); 
•  Atingir 40% de renováveis no consumo final de energia em 

2030; 
• Reduzir o consumo de energia no PIB em 1,4% ao ano; 
• Reduzir as perdas de água de 40% para 20%; 
•  Aumentar a reabilitação urbana de 10% para 23% do volume 

de negócios da construção civil;
•  Reduzir as emissões de CO2 em 30% a 40% em 2030, face a 

2005; 
• Aumentar a utilização de transportes públicos em 2% ao ano; 
•  Assegurar 10% de interligações elétricas até 2020 e 15% até 

2030.

Sofia Santos, Dana Redford e Catarina Maciel 

(da esq. para a dir.) são os responsáveis

pelo projeto de empreendedorismo

Sobre a plataforma de formação em e-learning propriamente 
dita diz que irá funcionar a partir de setembro e nela os 
jovens podem-se inscrever, frequentando depois uma 
formação com a duração ideal de cinco semanas, cinco 
horas por semana, mas que pode ser feita ao ritmo de cada 
um, até um total entre 800 e mil jovens. Além de gratuita, a 
plataforma de e-learning terá diferentes módulos formativos a 
que os jovens podem aceder livremente. “O objetivo não é só 
aprenderem a criar empresas. Vai passar muito por trabalhar 
competências empreendedoras, transversais ao mercado de 
trabalho, identificadas tanto por universidades como por 
empregadores. Queremos preparar os jovens para o mercado 
de trabalho, ao mesmo tempo que conseguem explorar outras 
áreas de interesse, como a economia verde”, refere Catarina 
Maciel, gestora de projeto da PEEP. “Cada vez há mais 
pessoas interessadas em novos caminhos e numa economia 
mais sustentável”, sublinha. 

19
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resolver  ∫  Tendências

Smart cities

e se dos passos 
se pudesse 

gerar energia?
Não só é possível como já é uma realidade graças à 

tecnologia inventada pela britânica Pavegen. Em Portugal, 
esta energia “verde” está a dar os primeiros passos pela mão 

dos ecoempreendedores da wattnext
Texto Bárbara Silva Fotos Mário João

i
magine que a caminhada que faz todos os 
dias em passo acelerado para o trabalho 
tem o poder de, horas mais tarde, iluminar 
o mesmo caminho na hora do regresso, 
quando o Sol já se pôs. Ou que para 

conseguir atravessar uma passadeira se coloca 
em cima de um retângulo destacado no chão 
para acionar o semáforo verde para peões. O 
cenário parece tirado de um filme de ficção 
científica dedicado às smart cities do futuro, 
mas a verdade é que já é possível transformar a 
energia cinética gerada pelos passos de milhões 
de pessoas em todo o mundo em eletricidade 
usada em tempo real ou armazenada para 
utilização futura.
A tecnologia foi desenvolvida em 2009 pelo 
britânico Laurence Kemball-Cook, enquanto 
investigador na Universidade de Loughborough, 
e já foi distinguida com 15 prémios de inovação. 
Da sua ideia nasceu então uma empresa, 
a Pavegen, que hoje comercializa este tipo 
de energia sustentável para todo o mundo, 
incluindo Portugal, onde o pavimento que gera 
energia é representado pela wattnext, dos sócios 
Mauro Silva e David Pontífice, com projetos já 
a decorrer em Espanha, França, Itália, Brasil e 
Roménia. 
Enquanto empresa de engenharia orientada 
para implementação de soluções alternativas 

Recicla20
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Case studies  
no mundo

Reino Unido 

AeRopoRto de HeAtHRow
Em julho de 2014 a Pavegen instalou 51 
mosaicos no terminal 3 do Aeroporto de 
Heathrow. Os mosaicos alimentam fitas LED 
instaladas na parede: quando um mosaico é 
pisado, uma lista vertical acende-se. 

FRAnçA 

estAção de comboios de sAint omeR
Em março de 2014 a Pavegen instalou no 
exterior da estação ferroviária de St. Omer 
(Norte de França) 14 mosaicos, que convertem 
a energia gerada pelos passos dos viajantes 
para alimentar um conjunto de LED instalados 
sob dois bancos, bem como portas USB, que 
permitem carregar dispositivos eletrónicos.

bRAsil 

cAmpo de FUtebol do moRRo  
dA mineiRA
Com o patrocínio da Shell, a Pavegen instalou 
200 mosaicos por baixo da relva sintética, para 
iluminar o campo, em combinação com painéis 
de energia solar. O Morro da Mineira é uma das 
favelas mais carenciadas do Rio de Janeiro.

de produção de energia “verde”, a wattnext associou-se à 
britânica Pavegen para “transformar as nossas cidades em 
centrais elétricas” através dos passos de “dois biliões de 
pessoas que vivem no planeta”, sobretudo em meios urbanos.  

Como funciona?
Na prática, o Pavegen é um pavimento que absorve a energia 
cinética “desperdiçada” pelos nossos passos e a converte em 
energia elétrica para utilização em múltiplas aplicações, tais 
como o funcionamento de sistemas de baixa tensão, sistemas 
de iluminação da via pública, painéis publicitários, sinalética 
luminosa, entre muitos outros. Com uma superfície composta 
por borracha reciclada (semelhante aos pavimentos dos 
parques infantis), quando pisado o pavimento desce cerca 
de cinco milímetros e gera cerca de cinco watts de energia, 
alimentando uma corrente contínua de 12 volts.  
Além de gerar e armazenar energia, este produto tem ainda 
a capacidade de funcionar como “gatilho” (para acender a 
iluminação apenas quando alguém o pisa ou detetar se existe 
um peão no passeio para atravessar na passadeira) e pode 
comunicar com um computador via wireless para enviar 
informação sobre a quantidade de energia gerada. 
“É uma ideia fantástica nós podermos gerar energia do nada, 
apenas com os nossos passos”, sublinha Mauro Silva, que tem 
como sonho criar um novo revestimento para o pavimento 
com um produto 100% nacional e ecológico: a cortiça. Com 
a recente angariação de 2,8 milhões de euros através de 
uma campanha de crowdfunding, a Pavegen irá agora lançar 
uma nova versão do produto, mais económica e muito mais 
eficiente, o que irá abrir portas para novos projetos, como, 
por exemplo, instalação de pavimentos em casas para gerar 
energia doméstica. “Se o equipamento gerar mais energia 
a um preço mais baixo, pode ser uma fonte equiparada à 
energia solar ou eólica”, garante Mauro Silva. 

Mauro Silva quer  criar um novo  

pavimento revestido de
cortiça 100% nacional e ecológica
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Festivais de verão

Ser SuStentável  
é ainda maiS ‘cool’
Em 2015, a Sociedade Ponto Verde marcou presença em vários festivais  

de verão – NOS Alive, Super Bock Super Rock e MEO Sudoeste –, numa altura 
em que estes eventos se estão a tornar cada vez mais sustentáveis 

Texto Bárbara Silva 

d
urante os três dias da 9.ª 
edição do NOS Alive, o 
recinto do festival, em Algés, 
foi invadido por 155 mil 
pessoas, a uma média de 

mais de 50 mil festivaleiros por dia, 
contando-se ainda 15 mil estrangeiros 
de 56 nacionalidades diferentes. Com a 
imprensa estrangeira a elogiar o festival 
e a destacar o “público civilizado e 
a limpeza dos espaços”, como refere 
Álvaro Covões, diretor da promotora 
Everything is New, a verdade é que em 

conjunto toda esta multidão gerou 56,6 
toneladas de resíduos. Deste total, 19,7 
toneladas foram para reciclagem.  
Em 2015, o NOS Alive contactou a 
Ponto Verde Serviços para aumentar 
a reciclagem de resíduos durante o 
evento que se realizou nos dias 9, 10 e 
11 de julho. A Sociedade Ponto Verde 
esteve também presente no festival com 
um stand muito animado e visitado 
por milhares de pessoas – sob o mote 
“Tens queda para reciclar?” – para 
ensinar os festivaleiros a separar os 

seus resíduos e esclarecer todas as 
dúvidas que ainda possam existir sobre 
reciclagem. Para poderem participar os 
visitantes entregavam uma embalagem 
usada (por exemplo, copos ou garrafas 
de plástico) e eram desafiados a 
movimentarem-se no cenário de uma 
cozinha inclinada, enquanto tentavam 
colocar as diferentes embalagens nos 
ecopontos certos no menor tempo 
possível. Os vencedores recebiam um 
prémio pela sua participação e eram 
também convidados a subir ao primeiro 

reSolver  ∫  tendências
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A certificação do NOS Alive demonstra 
o compromisso dos grandes eventos 
com a sustentabilidade. O festival é 
reconhecido em termos nacionais e 
internacionais, pelo que a sua imagem 
pode ser também uma montra para 

piso do stand da Sociedade Ponto 
Verde e a usufruir da zona lounge.
A Ponto Verde Serviços atribuiu ao 
NOS Alive a certificação 3R6 pela 
adoção das melhores práticas no 
sentido de reduzir a produção de 
resíduos e maximizar as quantidades 
enviadas para reciclagem e valorização. 
“Assiste-se a um dinamismo 
crescente no que respeita à prática 
de comportamentos ambientais, 
nomeadamente na área da reciclagem e 
do consumo de recursos.  

Veja aqui  
o Vídeo   
exclusiVo 
da presença 
da SPV nos 
festivais

Álvaro Covões, diretor do NOS Alive,

que em 2015 recebeu a visita de  

155 mil pessoas em três dias
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o que o país está a 
fazer neste domínio”, 
afirmou Luís Veiga 
Martins, diretor-geral 
da Sociedade Ponto 
Verde.
Por seu lado, Álvaro 
Covões, diretor do 
festival, explicou à 
Recicla que, desde 
o início, o ADN do 
NOS Alive sempre 
foi o mais sustentável 
possível, a começar 
pela utilização de 
“energia de rede” (em 
parceria com a EDP) em todo o recinto 
(exceto nos palcos principais), até à 
política de “brindes” entregues pelos 
parceiros aos visitantes. Ou seja, para 
serem autorizados, os brindes devem 
ser reutilizáveis, explica, dando um 
exemplo: se uma marca oferecer lenços 
de tecido, estes podem ser guardados e 
usados depois para outros fins. “Desde 
o início que temos preocupações de 

sustentabilidade. Não 
aprovamos brindes 
que sejam para usar 
e deitar fora a seguir 
nem sacos de plástico 
ou de papel. A ideia 
é evitar ao máximo 
a produção de lixo 
e os resultados têm 
sido bons”, refere 
o responsável. 
Sublinhando a 
parceria com a Ponto 
Verde como uma 
mais-valia, Álvaro 
Covões destaca 

ainda a formação dada pela Ponto 
Verde Serviços às marcas e empresas 
presentes no festival sobre separação 
do lixo, a distribuição de ecobags para 
o efeito e ainda a posterior recolha de 
resíduos e o seu encaminhamento para 
reciclagem. 
“A sustentabilidade é uma das 
bandeiras do nosso festival e este é um 
trabalho muito importante, que muitas 

De regresso à capital, a 21.ª edição 

          do festival Super Bock Super Rock 

foi visitada por 56 mil festivaleiros

vezes passa despercebido e que as 
pessoas não veem”, admite.    

Festivaleiros mais 
atentos à reciclagem
Uma semana depois, entre 16 e 18 de 
julho, os temas da sustentabilidade e da 
reciclagem voltaram a estar na ordem 

20 
toneladas
de embalagens foram 

encaminhadas para 
reciclagem no nos alive

(no total, durante os três dias do 
festival, foram recolhidas 56,6 

toneladas de resíduos)

ResolveR  ∫  tendências

Veja aqui  
o Vídeo   
exclusiVo 
da presença 
da SPV nos 
festivais
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O que é a 
certificaçãO 3r6?
Tanto empresas como eventos podem 
ser candidatos a esta certificação. 

Atribuída pela consultora Ponto Verde 
Serviços, a certificação 3R6 baseia-se 
na aplicação dos 3R (Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar) da hierarquia de gestão 
de resíduos em seis etapas cruciais. 
Para obter a certificação, os processos 
de funcionamento das empresas 
candidatas são analisados, otimizados e 
implementados no sentido de observar 
a hierarquia de gestão dos 3R: reduzir 
o desperdício e o consumo, reutilizar 
materiais aproveitáveis e, por fim, reciclar 
os resíduos que não foi possível evitar.

através da implementação de medidas 
que visam a redução do consumo 
energético ou o aumento da separação 
e gestão de resíduos para reciclagem. 
Defendemos que a certificação 
constitui um passo fundamental no 
desenvolvimento de uma sociedade cada 
vez mais sustentável”, disse à Recicla. 
Na prática, este ano o Super Bock Super 
Rock deu continuidade a projetos e 
a compromissos já assumidos para 
promover a limpeza e a recolha 
seletiva dos resíduos produzidos no 
festival, sobretudo copos e garrafas de 
plástico, procurando que houvesse um 
aumento das quantidades enviadas 
para reciclagem. “A certificação 
3R6 do festival surge nesse âmbito 
e é um claro exemplo desta nossa 
preocupação. Para o cumprimento dos 
objetivos foi determinante o apoio 
prestado pela equipa da Ponto Verde 
Serviços durante os três dias do festival. 
A limpeza do recinto está entre as 
críticas positivas que recebemos à 
nova infraestrutura do evento, fruto 
do trabalho que desenvolvemos, mas 
porque as novas gerações também têm 
uma sensibilidade maior para estas 
questões”, explicou Miguel Araújo. 
Sobre os festivaleiros, garante, “estão 
mais atentos e despertos para estas 
temáticas, mas todas as oportunidades 
devem ser aproveitadas para reforçar 
a importância da reciclagem como 
algo que deve fazer parte do nosso 
quotidiano”.

do dia no 21.º festival Super Bock Super 
Rock, que contou com 56 mil visitantes 
na edição de regresso à capital, que 
se realizou no Parque das Nações.  
Também distinguido pela Ponto Verde 
Serviços com a certificação 3R6, o Super 
Bock Super Rock reforçou a adoção das 
melhores práticas no sentido de reduzir 
a produção de resíduos e maximizar as 
quantidades enviadas para reciclagem e 
valorização. 
“A importância da adoção de 
comportamentos sustentáveis fora de 
casa, em momentos de entretenimento, 
tem crescido e refletido a preocupação 
de todos com o ambiente e a 
poupança de recursos. Mais uma 
vez, a certificação 3R6 é um exemplo 
da contínua aposta na separação 
e reciclagem de embalagens em 
diferentes momentos do quotidiano”, 
garantiu Luís Veiga Martins, diretor- 
-geral da Sociedade Ponto Verde.
Na opinião de Miguel Araújo, diretor 
de Parcerias e Comunicação da Unicer, 
a preocupação com as boas práticas 
ambientais está presente em toda a 
cadeia de valor da Unicer, onde se 
incluem diferentes eventos, como é o 
caso do Super Bock Super Rock. 
“O nosso compromisso vai no sentido de 
trabalharmos para minimizar ao máximo 
o impacto ambiental do festival, seja 

Miguel Araújo, 
diretor de Parcerias  
e Comunicação da Unicer
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Regresso às aulas

crescer no meio  
da floresta

Um verdadeiro oásis no meio da cidade, a escola Casa da Floresta – Verdes Anos  
nasceu há 11 anos com uma forte componente ecológica e de sustentabilidade,  

que mantém até hoje. Para formar adultos mais conscientes no futuro  
Texto Bárbara Silva Fotografia Luís Paixão/AFFP                

o 
cenário faz parte do imaginário de todas as crianças: 
uma casa no meio da floresta, trepar às árvores, 
andar descalço, escavar a terra, brincar com paus, 
descobrir a Natureza. Parece idílico e impossível de 
realizar, mas para cerca de 100 crianças de Lisboa 

este é o seu dia a dia na escola Casa da Floresta – Verdes 
Anos. Às portas de Lisboa, em pleno Monsanto, o “pulmão da 
cidade”, esta é, sem dúvida, uma escola especial, que nasceu 
em 2004, “da vontade de várias famílias que não encontravam 
um conceito de educação ideal para os seus filhos”, explica a 
diretora, Rita Dacosta. 
“Procurávamos uma educação onde a criança pudesse ser 
vista na sua individualidade e na qual os educadores e 
professores soubessem adaptar os currículos a cada criança 
dentro do grupo. Isto é de uma dificuldade extrema, porque 
exige formação constante e capacidade de se ligarem a cada 
criança. E que cada sala não tenha mais de 15 a 19 crianças”, 
refere a responsável pelo projeto, sublinhando que a escola 
segue os métodos da pedagogia Waldorf. 
Com setembro já à espreita, na escola Verdes Anos o regresso 
às aulas é vivido de forma diferente. Para começar, nesta 
escola não há manuais escolares. Há, sim, cadernos onde os 
alunos copiam a matéria escrita pelo professor no quadro 
de ardósia ao longo do ano letivo. “No final, cada um tem o 
seu próprio manual escolar individualizado. Foi ele que o fez, 
que o construiu”, diz Rita Dacosta. Outras diferenças passam 
pelos materiais usados nas salas de aulas. Um pormenor 
salta à vista: as mesas e cadeiras são de madeira, um material 
“vivo”. “Tentamos que nada seja artificial.”  

Quando a horta faz parte 
do currículo escolar
Da mesma forma, em toda a escola são usados materiais 
orgânicos e recicláveis, como blocos e lápis de cera de abelha, 
cera para modular, aguarelas, barro, madeira, massa de pão, 

lã e outras fibras naturais. Integrar as crianças na separação 
do lixo, fazendo com que experimentem de forma efetiva 
o conceito mais amplo da reciclagem, baseado na ideia de 
que o “lixo” também pode dar frutos, é um dos princípios da 
escola. Nas hortas, professores e alunos plantam e colhem 
os legumes à medida das estações do ano e do que a escola 
mais consome, como brócolos, abóboras, tomates, favas, 
ervilhas. “Semeiam o que comem. E assim têm mais noção 

descobrir  ∫  escola ecológica
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e consciência da Natureza. São crianças genuinamente 
ecológicas. No futuro, serão cidadãos ativos na procura de um 
mundo melhor. Aqui lançamos a semente”, diz Rita Dacosta, 
garantindo: “Mais do que uma simples escola, há uma visão 
diferente do ser humano.”
Em nome da defesa do ambiente, a alimentação na escola 
é 100% biológica e também ovolactovegetariana, com 
verdadeiras delícias gastronómicas a saírem diariamente 

ProPosta ambiental da Casa 
Verdes anos
A escola baseia-se numa visão holística da criança,  
baseada na educação ambiental:

• Alimentação vegetariana biológica;
•  Separação de lixos, para os reduzir ao mínimo, através 

da reciclagem de todos os materiais e ainda através da 
compostagem para a horta, feita com os resíduos orgânicos;

•  Utilização de produtos de limpeza biodegradáveis, uso de 
tintas de parede não tóxicas e cera de abelha para manutenção 
do mobiliário das salas;

• Utilização de lâmpadas economizadoras;
•  Escolha de tecidos naturais biológicos e utilização de 

mobiliário em madeira;
•  Uso de materiais pedagógicos recicláveis, reciclados, 

orgânicos e não tóxicos;
• Uso privilegiado de medicamentos naturais e homeopáticos.  

da cozinha da Tia Inês. “Evitamos a utilização de açúcares 
refinados e alimentos processados, fazemos o pão, as 
bolachas, as compotas e os sumos na escola”, garante.
Para o ano letivo de 2015/2016 a grande novidade é o 
alargamento da escola ao 2.º ciclo do ensino básico (5.º e 6.º 
anos). Com esta evolução, a escola ocupa já um conjunto de 
quatro casas anexas ao Palácio Marquês de Fronteira e conta 
com o apoio da Fundação Casas de Fronteira e Alorna. Ao 
todo, são três salas de ensino básico, duas salas de jardim 
de infância (3-6 anos) e duas salas de creche (1-3 anos). Da 
lista de atividades curriculares fazem parte a horta, música, 
capoeira, costura, inglês, carpintaria, entre outras. 
Quanto à localização, em pleno Monsanto, a diretora diz que 
faz todo o sentido a escola estar integrada na floresta (onde 
fazem caminhadas diárias), para que a vivência ecológica não 
seja algo exterior ao ser humano. “É terapêutico vivenciar 
a Natureza em pleno. E para as crianças ainda mais. Aqui 
são extremamente felizes ”, conta. Da mesma forma, a 
motricidade é desenvolvida através de obstáculos reais, como 
paus, pedras e árvores, para que possam “aprender com o 
corpo, com o fazer, com o experimentar”. Tudo em nome de 
uma infância “à moda antiga”. 

A floresta, o jardim e a horta são os 

espaços onde as crianças brincam 

e aprendem ao longo de todo o ano
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resolver  ∫  agRicultuRa biológica

Cabazes de legumes 

biológicos  
à porta de casa

Para quem quer consumir produtos provenientes  
de uma agricultura local e sustentável existem vários cabazes  
de legumes e frutas com certificação biológica que podem ser  

entregues em casa ou no trabalho. É só escolher 
Texto Bárbara Silva

Quinta do arneiro 

biológico com amor 
“Entregamos cabazes biológicos ao domicílio.” Esta é promessa da Quinta 
do Arneiro, que, no entanto, se define como “muito mais do que a entrega 
de cabazes de fruta e legumes ao domicílio. Acima de tudo, somos uma 
quinta biológica situada no concelho de Mafra, onde produzimos um sem- 
-número de produtos hortícolas em modo de produção biológico 
certificado”, explica Luísa Almeida, uma das responsáveis pelo projeto, que 
fornece também lojas biológicas, escolas e restaurantes. Além da produção 
própria na quinta (no que diz respeito à maioria dos produtos hortícolas 
e frutícolas), trabalham também com produtos locais e alguns nacionais, 
todos eles igualmente com certificação biológica. A entidade certificadora 

da Quinta do Arneiro é a SATIVA. Na família desde 1967, foi 
apenas passados 40 anos que a Quinta do Arneiro entrou 

numa nova fase, em 2007, iniciando a certificação 
do primeiro hectare de hortícolas em modo de 
produção biológico. “Somos produtores. A maior 
parte dos produtos que vendemos somos nós que 

os semeamos, plantamos, alimentamos, cuidamos 
e colhemos. Sabemos a história dos legumes que 

chegam a sua casa”, relata Luísa. Sobre esta 
moda dos cabazes de legumes entregues ao 

domicílio, espera que “seja algo para ficar, dado 
que, desde que sejam produtos biológicos, 
estamos a promover saúde. Nada melhor 
de que uma moda como esta”. Quanto aos 
clientes, “na sua maioria vivem na cidade e 
procuram produtos de qualidade e que lhes 
façam bem”. A Quinta do Arneiro marca 
ainda presença semanal, aos sábados, nos 
Mercados Biológicos do Príncipe Real, do 
Campo Pequeno e de Cascais.

Ficha técnica 

Tamanho/preço:
Cabaz grande (4 a 6 pessoas) – 30 euros;
Cabaz médio (3 a 4 pessoas) – 25 euros;
Cabaz pequeno (2 a 3 pessoas) – 20 euros;
Cabaz de verão (1 a 2 pessoas) – 25 euros.
Entrega: semanal, ao domicílio ou no local de trabalho, 
de terça-feira a sábado.  
Zona: concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, 
Torres Vedras, Mafra, Odivelas, Amadora e Loures.
Contactos: http://www.quintadoarneiro.pt
devoltaahorta@quintadoarneiro.com
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Belong 

Biológicos desde  
o primeiro minuto
Quando Pedro Franca Pinto decidiu lançar a marca Belong, em 2012, 
um dos seus principais objetivos era, desde logo, a criação de uma horta 
biológica e de um restaurante com receitas elaboradas com produtos 
dessa mesma horta, entre outros projetos. Em 2014 iniciou-se então a 
distribuição de cabazes de produtos biológicos na região da Grande 
Lisboa. “O mercado dos produtos biológicos necessita de mais oferta, 
para beneficiarmos a economia local e os clientes com produtos de maior 
qualidade nutritiva e de sabor (para além dos benefícios para a saúde 
decorrentes do consumo de produtos biológicos). Há espaço para mais 
oferta de produtores e distribuidores de produtos biológicos”, defende 
Pedro Franca Pinto. Rejeita o rótulo de “moda dos cabazes” e sublinha 
que “é uma tendência que já se instalou há alguns anos nalgumas cidades 
do mundo, nomeadamente Nova Iorque e Londres. Desde a sua criação, 
a marca Belong já evoluiu muito e conta agora com produção própria, 
fornecendo também diretamente alguns restaurantes com os seus produtos 
biológicos certificados de Aveiras de Cima. A somar às receitas da chef 
Mafalda Rodrigues de Almeida que já acompanham os cabazes todas as 
semanas, na calha está ainda o sonho de lançar um projeto de produção 
biológica comunitária, em que é dada aos clientes a oportunidade de 
participarem na produção dos hortícolas, escolhendo o tipo de hortícolas a 
plantar, conhecendo todos os passos necessários à produção e recebendo 
o resultado da produção semanalmente. “Vamos permitir que os nossos 
clientes sejam agricultores de sofá!”, sonha o empreendedor. Para já, os 
clientes têm preocupações de sustentabilidade, de apoio à economia 
local, de saúde (própria e dos filhos) e uma vontade enorme de voltarem a 
consumir produtos da terra autênticos. Com sabor e aromas autênticos.

Horta à Porta 

A norte tAmBém  
há legumes Biológicos
A garantia é dada pela Horta à Porta, de Gonçalo Magalhães Couto, que 
existe desde 2003 e é uma empresa certificada de distribuição e entrega 
ao domicílio de produtos de agricultura biológica com certificação da 
SAtIVA. Uma referência da agricultura biológica a Norte, a Horta à Porta 
distribui produtos provenientes de produtores também obrigatoriamente 
certificados das Zonas Norte e Centro, como trás-os-Montes, Celorico de 
Basto, Famalicão, Vagos, S. Pedro do Sul, Lourinhã, entre outras. Sobre 
o princípio da produção biológica, a Horta à Porta diz que passa por 
“estabelecer o equilíbrio da Natureza, tirando o melhor partido do que ela 
mesma nos fornece. Depois de muitas décadas de intensificação agrícola, 
com importantes prejuízos ambientais, a agricultura biológica tenta ser 
uma aproximação da agricultura à ecologia, procurando aliar tecnologias 
modernas com práticas de agricultura sustentável, não poluente, de base 
ecológica”, defendem. todas as semanas, a concentração dos produtos 
biológicos é feita no Porto e os cabazes contêm uma variedade de 
produtos da época e são pensados de modo a conter ingredientes para 
confecionar sopas, saladas frescas e outras refeições de legumes. 

FichA técnicA 

Tamanho/preço: 
Minicabaz (2,6 kg) – 6 euros;
Cabaz normal (5,6 kg) – 15 euros;
Cabaz de fruta (5,9 kg) – 20 euros.
Entrega: semanal, ao domicílio ou no local de trabalho, 
de terça-feira a sábado.
Zona: Lisboa, Vila Franca de Xira, Linha de Cascais, 
Linha de Sintra, Margem Sul, Zona Oeste.
Contactos: belong@belong.pt
http://belongtonature.pt/

FichA técnicA 

tamanho/preço: 
Cabaz mini (4 produtos, no mínimo) – 10 euros;
Cabaz pequeno (8 produtos, no mínimo) – 16 euros;
Cabaz médio (10 produtos, no mínimo) – 21,50 euros;
Cabaz grande (12 produtos, no mínimo) – 27 euros.
entrega: semanal ou quinzenal, ao domicílio ou no local 
de trabalho, à quarta-feira. 
Zona: Grande Porto. 
Contactos: www.hortaaporta.com/contactos
info@hortaaporta.com 

Do norte ao sul de Portugal, várias

empresas apostam forte na entrega

de legumes biológicos em casa e no trabalho
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1.º aniversário do Bosque Encantado

A brincAr se 
Aprende A reciclAr

Para assinalar o Dia da Criança, o Dia do Ambiente e o 1.º aniversário da renovação  
do Bosque Encantado, a Sociedade Ponto Verde e o Jardim Zoológico receberam  

as crianças com atividades e jogos divertidos que ensinam a reciclar 
Texto Bárbara Silva Fotos Luís Paixão/AFFP

resolver  ∫  RepoRtagem

“
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P
artida, largada, recicla. Mostra que reciclar está na 
tua natureza.” Este foi o mote perfeito para todas as 
crianças que este ano visitaram o Jardim Zoológico 
no Dia da Criança e no Dia Mundial do Ambiente, 
altura em que se comemorou também o primeiro 

aniversário da reabilitação do Bosque Encantado, feita em 
2014 pela Sociedade Ponto Verde, que apoiou a reconstrução 
do espaço utilizando materiais reciclados. À sua espera 
tinham atividades e jogos divertidos ligados ao ambiente 
e à reciclagem, que fizeram a delícia dos mais novos e 
despertaram ainda mais a sua consciência ambiental. 
Entre corridas para ver quem separava mais rapidamente 
as diferentes embalagens pelos ecopontos corretos e a 
decoração de ecopontos domésticos, as crianças deram largas 
à sua energia e imaginação, enquanto aprendiam muitas 
curiosidades sobre a reciclagem e naquilo em que se podem 
transformar as embalagens usadas depois de colocadas 

nos ecopontos. Depois de pintados ao gosto de cada um, os 
ecopontos podiam ser levados para casa ou para a escola, 
para dar continuidade à prática da reciclagem. No final da 
atividade, a cereja no topo do bolo era um crachá de mérito 
pelo bom comportamento reciclador.  
A ajudar os mais novos estiveram sempre os monitores do 
Centro Pedagógico, um dos eixos fundamentais do Jardim 
Zoológico, que assenta a sua missão em três eixos principais: 
educação, conservação e investigação. “O Centro Pedagógico 
tem vários programas diferentes para os visitantes de todas 
as idades e desenvolve sobretudo a parte da educação para a 
conservação. Daí a importância desta iniciativa da Sociedade 
Ponto Verde, direcionada para escolas e famílias”, explicou à 
Recicla Tiago Carrilho, de 29 anos, biólogo e responsável pelo 

Os monitores do Centro Pedagógico do 

Jardim Zoológico ajudaram as 

crianças a decorar os ecopontos

Veja aqui  
o Vídeo   
exclusiVo 
das atividades no 
Bosque Encantado

“

Ecopontos

domésticos

depois de 
pintados pelas 

crianças, podiam 
ser levados para 

casa ou para 
a escola, para 
continuarem a 

reciclar 
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resolver  ∫  RepoRtagem

Centro Pedagógico, sublinhando: “Tentamos que a educação 
ambiental seja transversal a todos os públicos.”

Centro Pedagógico mostra como se faz
Sobre a “nova cara” do Bosque Encantado desde há um 
ano, Tiago Carrilho garante que “é muito importante para 
nós sermos também um exemplo e mostrarmos às pessoas 
como nos adaptámos e que as nossas mesas de merendas 
são feitas com materiais reciclados e que existem ecopontos 
por todo o Jardim Zoológico”. Ou seja, explica ainda o 
diretor do Centro Pedagógico, “a somar à parceria com a 
Sociedade Ponto Verde queremos 
mostrar que também fazemos e temos 
boas práticas ambientais”. Na sua 
opinião de especialista, a educação 
ambiental é precisamente mostrar 
como se faz e quais os comportamentos 
corretos. “O Bosque Encantado é mais uma ferramenta para 
o Centro Pedagógico passar a mensagem da reciclagem. 
Assim podemos mostrar o resultado final: que usámos lixo 
equivalente ao peso de dois elefantes para fazermos todas 
estas mesas que aqui estão.” 
Com a participação ativa dos grupos de crianças nas 
atividades criadas pelo Centro Pedagógico e pela Sociedade 
Ponto Verde, Tiago Carrilho garante que se nota uma grande 

No Bosque 
Encantado, o 
plástico reciclado 
transformou-se em  
mesas e bancos 
para piqueniques 
e “casinhas 
de aves” para 
as crianças 
brincarem

Graças à renovação do Bosque Encantado,

os animais estão agora “mais felizes”,

garantem os tratadores das aves

Bosque encantado em números
Na renovação do espaço foram usadas 16 toneladas 
de embalagens recicladas, que equivalem ao peso de 
dois elefantes ou seis hipopótamos.  

mudança de mentalidades e de comportamentos das escolas 
e das crianças que visitam o Jardim Zoológico. “Estas 
atividades marcam ainda mais a passagem pelo Bosque 
Encantado e efetivam a consolidação de conhecimentos. 
Além do que aprendem, estão também a pôr as mãos na 
massa e a fazer algo de útil, como os ecopontos domésticos, 
que criam uma maior empatia e ligação emocional, porque 
foi algo que a criança decorou de forma personalizada. A 
mensagem passa melhor”, admite o responsável.   

Animais felizes, tratadores felizes
Desde há um ano que o Bosque Encantado é, assim, um dos 
espaços mais emblemáticos do Jardim Zoológico. O objetivo 
foi claro: mostrar aos visitantes que da reciclagem podem 
nascer vários objetos úteis. O plástico, por exemplo, pode 
transformar-se em “mobiliário”, como mesas e bancos para 
piquenique e “casinhas de aves” para as crianças brincarem, 

•  150 mil pacotes de batatas 
fritas, o mesmo peso médio 
de três tigres machos.

•  66 mil embalagens de 
champô, equivalente ao peso 
de duas girafas.

•  90 mil copos de iogurte, o 
peso de quatro elefantes 
recém-nascidos.

•  100 mil sacos de compras, o 
equivalente ao peso de dois 
golfinhos. 

•  230 mil garrafas de plástico, 
o peso que um leão-marinho 
come de peixe durante dois 
invernos.

•  250 pneus reciclados – o 
peso de 880 araras – para os 
pisos dos parques infantis.
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Hugo Condez, acompanhado de Poppy, a arara-vermelha que é a 
mascote do Bosque Encantado, e Clara Ferreira com Little, 
um bufo-de-bengala proveniente da Índia

peças feitas com material reciclado que se assemelha a 
madeira mas é muito mais resistente. Só o toque revela a 
diferença. 
Ambos com um sorriso de orelha a orelha, Clara Ferreira, de 
48 anos, e Hugo Condez, de 29 anos, tratadores dos animais 
residentes do Bosque Encantado (aves, répteis e pequenos 
mamíferos), também não podiam estar mais satisfeitos com 
a remodelação do seu espaço de trabalho diário, que torna 
os animais “mais felizes”. “Temos uma vedação nova, que 
serve, por exemplo, para os animais apanharem sol. Tudo foi 
alterado para melhor”, diz Hugo Condez. 
Da mesma forma, garantem, só a renovação do espaço e a 
temática da reciclagem ajudaram a trazer mais visitantes à 
apresentação de aves em voo livre, que passa uma mensagem 
forte sobre a necessidade de conservação das espécies. 
“No último ano tivemos muito mais afluência de público. 
Além de falarmos sobre a reciclagem, também falamos 
sobre a importância de proteger os habitats e as espécies 
em perigo de extinção”, completa a tratadora, garantindo 
que os visitantes têm cada vez mais a noção de que têm 
de proteger o ambiente. “Vejo aqui as crianças e os pais à 
procura dos ecopontos, para reciclarem as suas embalagens 
usadas. Acham que é madeira e só acreditam que é plástico 
reciclado depois de tocarem. Todo o Bosque Encantado 
parece madeira”, diz a tratadora. Já depois das atividades 
desenvolvidas com o Centro Pedagógico, chega finalmente 
a hora do primeiro espetáculo do dia. A plateia está repleta e 
as crianças muito atentas às aves que desfilam ali mesmo à 
sua frente. “Agora veem os animais mais felizes. É muito bom 
existirem empresas com a Sociedade Ponto Verde a ajudarem- 
-nos ainda mais a melhorar o espaço e as condições. O 
balanço deste último ano é excelente. Esta parceria foi o 
melhor que podia ter acontecido”, remata Clara Ferreira. 



Recicla34

resolver  ∫  pequenos gestos

Sara Calisto 

A meninA que queriA 
ser veterináriA

A apresentadora do programa Pets&Boiing tem duas grandes 
paixões: a defesa dos animais e o mundo da televisão. O seu 

melhor amigo tem quatro patas e chama-se Boiing
Texto Bárbara Silva Fotos Mário João

A
os 23 anos, Sara Calisto 
anda sempre a correr de um 
lado para o outro. Os seus 
dias dividem-se entre o 4.º 
ano do curso de Medicina 

Veterinária, no Polo Universitário 
da Ajuda, os estúdios da SIC, em 
Carnaxide, e muitos outros locais 
de filmagem para o seu programa 
de televisão Pets&Boiing, que neste 
momento está a preparar a sua quarta 
temporada. No pequeno ecrã, a 
jovem estudante de veterinária conta 
com a ajuda do fiel companheiro de 
aventuras, o Boiing, um pequeno 
Jack Russell Terrier com dois anos e 
meio que já se tornou no seu melhor 
amigo. Eterna defensora dos animais, 
desde que sabe falar que Sara diz que 
quer ser veterinária e nunca mudou 
de opinião. A televisão também é 
uma paixão que descobriu cedo, 
aos quatro anos, quando começou a 
participar em novelas e séries, até que 
conseguiu combinar estas duas áreas 
de interesse em pleno no programa 
Pets&Boiing. Neste momento, Sara 
Calisto é também o rosto do novo 
canal temático DOG TV, criado 
recentemente. “Qualquer projeto que 
tenha animais é a minha praia, e este é 
muito inovador”, explica. 
Soma-se ainda uma rubrica mensal 
Pets&Boiing no programa Faz Sentido, 
também da SIC Mulher, na qual 

continua a passar a mensagem da 
defesa dos animais, conservação das 
espécies e dicas práticas, sempre 
numa vertente educativa. “Cada vez 
mais é importante apelar ao bom 
senso das pessoas para tratar bem 
os animais. As mentalidades estão a 
mudar e nós temos de dar o exemplo 
em televisão. Eu humanizo muito o 
Boiing, porque se as pessoas virem a 
boa relação que nós temos e fizerem 
o mesmo já é muito bom”, diz a 
aspirante a veterinária, que um dia 
sonha ter o seu próprio consultório e 
exercer clínica de pequenos animais, 
por ser “mais emocional” e próximo 
das famílias que os acolhem. “Vou 
tentar salvar os animais a todo o 
custo”, diz Sara Calisto.  
Ao mesmo tempo, quer continuar a 
trabalhar em televisão. “Enquanto 
conseguir conciliar as duas paixões, 
vou fazê-lo. Vou ser a Sara veterinária 
que é apresentadora e a apresentadora 
que é veterinária. Quem corre por 
gosto, não cansa”, explica. Ao seu 
lado, o pequeno e elétrico Boiing é 
uma presença constante, que nunca 
passa despercebida e por vezes até 
rouba todas as atenções de miúdos e 
graúdos. Os dois são inseparáveis e 
verdadeiros amigos. “Nunca é a Sara e 
o cão. O Boiing é um membro da nossa 
família e é um amigalhaço para toda a 
vida”, remata Sara Calisto.   

VOCAÇÃO

“Desde que sei falar que digo que 
quero ser médica. Quando visitei 
a minha antiga escola primária, 

disse que estava a tirar Medicina 
Veterinária e a minha professora 
ainda se lembrava. Fui teimosa e 

levei até ao fim.” 
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PAIXÃO PELOS ANIMAIS

Quando era pequena, queria 
trazer todos os animais 
que encontrava na rua 

para casa. Aos sete anos, 
a irmã ofereceu-lhe uma 

gata, no Natal. A Fofinha foi 
o seu primeiro animal de 

estimação. Desde esse dia 
nunca mais parou de adotar 
animais abandonados. Hoje 
tem ao todo três gatos em 
casa e um cão, o Boiing. 

8

10

ANIMAIS EM TODO O LADO

A futura veterinária defende que 
muitos locais públicos deviam 

ser mais dog friendly. “Há sítios 
onde não posso levar o Boiing. Em 

Portugal ainda há muito a fazer 
no que diz respeito à inclusão dos 
animais na sociedade”, diz Sara, 
defendendo que “a convivência 

entre pessoas e animais é 
excelente e muito importante, 
sobretudo para as crianças”. 
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Bilhete de 
identidade: 
Boiing 
Raça 
Jack Russell Terrier
Idade 
Dois anos e meio

•  Cão de família, mascote do 
programa Pets&Boiing e 
embaixador da DOG TV.

•  Gosta muito de dormir e de 
manhã é molengão. “Precisa do 
seu sono de beleza, porque ser 
famoso exige muito dele”, brinca 
Sara. 

•  Nunca fica sozinho e tem sempre 
a companhia de alguém da 
família.

•  É um cão pequenino, mas não 
tem medo de nada. 

•  É sociável e dá-se bem com todos 
os cães. 

•  O seu nome deve-se aos saltos 
que dá quando tem uma bola para 
brincar. 

•  Gosta de andar de carro. 
•  Gosta de festas, mas é seletivo no 
que toca a humanos. 

“
Apesar de dizer que gosta 
de todos os animais,  
Sara Calisto não se 
identifica muito com 
répteis, cobras e aranhas

3

12

4

57

8

10 2

11 1

9

6

aPeLO À adOçÂO

Apesar de agora ter um cão de raça, 
que lhe foi oferecido, Sara Calisto 
diz que a sua consciência lhe dita 
que é sempre preferível adotar um 
cão ou um gato abandonados, que 

precisem de uma família. 
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resolver  ∫  mobilidade

36 Recicla

D
iz quem já o conduziu que a experiência é única 
e a sensação é a de estar dentro de uma “bolha”, 
com vista panorâmica a 360 graus. Chama-se UOU, 
é português de corpo e alma e pensado desde o 
primeiro segundo para se deslocar nas smart cities, 

as tão anunciadas cidades do futuro. Apesar da utilização 
do verbo conduzir, não estamos a falar de um automóvel 
convencional, mas sim de um veículo 100% elétrico, na 
vanguarda da mobilidade contemporânea, com um sistema 
de microgeração de energia, projetado para o meio urbano. 
Criado no Instituto de Inovação e Tecnologia, em Santa Maria 
da Feira, pela dupla de empreendedores Isa Silva e Hugo 
Teixeira, o UOU surge como uma resposta às problemáticas 

associadas à mobilidade e proteção do ambiente, traduzindo-
-se num produto ecológico, ideal para uma utilização 
cosmopolita e como complemento das redes de transportes 
públicos, sem privar o utilizador do conforto de uma viatura 
individual.
Ela designer e formada em Arte e Multimédia, ele formado em 
Economia, Isa Silva e Hugo Teixeira decidiram desenhar um 
veículo elétrico para a empresa de percursos turísticos que 
sonhavam criar na cidade do Porto. Por falta de soluções no 
mercado, lançaram-se então na criação do seu próprio veículo 
não poluente e com pequenas dimensões, para ter mais 
facilidade em deslocar-se numa grande cidade, e que tivesse 
um aspeto muito atraente, contam os CEO da empresa, que 

UOU

Com três letrinhas 
apenas se esCreve...

Dois empreendedores, Isa Silva e Hugo Teixeira, criaram o UOU,  
um veículo que vai revolucionar as smart cities do futuro.  

Muito em breve a circular pelas ruas das cidades portuguesas
Texto Bárbara Silva
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Guiador 

semelhante  
ao das bicicletas

uou à lupa

querem comercializar o UOU a partir de agosto de 2015, “com 
o mercado a mostrar-se bastante recetivo”. 
Além disso, revelam, “quisemos também ter um veículo capaz 
de produzir energia enquanto percorresse os seus trajetos”. 
E assim foi: o UOU está equipado com um sistema de steps 
(pedais, como o travão e o acelerador) que acionam um 
sistema de microgeração de energia. 
Na prática, diz Hugo Teixeira, o UOU é um veículo de 
condução simples e são as baterias, carregadas em tomadas 
convencionais (como as lá de casa, por exemplo), que dão 
energia ao motor 100% elétrico. Utilizando o sistema de 
steps, o condutor contribui também para o carregamento 
das mesmas baterias, que depois alimentam todos os 

100% elétrico 

com sistema de 
microgeração de 

energia

dois luGares 

(condutor e passageiro)  
e bagageira

sistema inteGrado 
de alarme 

acionado por  
controlo remoto

capota 

em poliuretano  
antiquebra

desiGn oval 

e capota translúcida, 
que permitem uma  

visão de 360º

deslocação 

mais silenciosa  
e suave

redução  
de custos

de manutenção

autorizado  
a circular 
em ciclovias

equiparado a  
um velocípede 

(motor com 250 watts), 
com três rodas e sem 
necessidade de carta 

de condução

autonomia 

entre 40 e 60  
quilómetros

limite  
de velocidade 

25 quilómetros  
por hora

sem mudanças 

apenas acelerador  
e travão

componentes elétricos do veículo. “A forma com o nosso 
veículo gera energia é inovadora. O UOU permite ao 
utilizador ter um papel ativo na produção de energia”, 
diz o empreendedor. Tudo isto “sem emissões de dióxido 
de carbono para a atmosfera”. O UOU é constituído 
principalmente por materiais como a fibra de vidro, 
componentes em borracha e metal, enquanto as baterias são 
cíclicas de gel, portanto “a sua pegada ambiental é muito 
inferior”.
A pensar nas grandes cidades do futuro, que terão 
necessariamente que se preocupar com os problemas 
ambientais de poluição nos centros urbanos e a sua redução 
a todo o custo, Hugo Teixeira diz que “o UOU chegou no 
tempo certo, num contexto em que as grandes metrópoles 
anseiam por novas soluções de mobilidade simples, práticas, 
económicas e sustentáveis”. Para ir ainda mais além, a dupla 
de empreendedores está a desenvolver a ideia de tornar o 
UOU num smart vehicle, com dispositivos equipados com 
aplicações eletrónicas e automáticas capazes de fornecer ao 
condutor informações úteis e em tempo real. 

O UOU pode ser inserido numa

rede de carsharing nas 
grandes cidades portuguesas
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Batistas, S. A. 

Metais (taMbéM) 
preciosos

Pioneiros da reciclagem de metais em Portugal, são, desde meados dos anos 90, 
uma empresa modelo no que diz respeito às preocupações ambientais.  

De navios a automóveis, embalagens e utensílios do dia a dia, de tudo um pouco  
é recebido e tratado nos estaleiros do Carregado

Texto Miguel Judas  Fotos Filipe Pombo/AFFP

ter tornado numa das suas bandeiras. “Fomos os primeiros a 
ter uma fragmentadora de sucata em Portugal, logo em 1984. 
Atualmente temos três, sendo que a última foi adquirida há 
apenas três anos, para poder dar resposta às novas exigências 
técnicas e ambientais. Neste momento temos licença para 
desmantelar todo o tipo de resíduos não perigosos”, esclarece 
Isabel Batista, atual administradora e filha do fundador. 
Depois da expropriação dos terrenos junto à Expo, onde 
sempre funcionou, mudou-se, em 1997, para novas instalações, 
construídas de raiz no Carregado, junto à A1, numa área com 
cerca de 100 mil metros quadrados. Foi aqui que a empresa 

resolver  ∫  RecicladoRes

J
á lá vai mais de meio século. Ainda corriam os anos 
60 quando o fundador da que é hoje a Batistas,  
S. A., António Batista, começou a trabalhar com 
os irmãos na recolha de pneus. Devido ao seu 
espírito empreendedor, depressa passou para o 

ramo das sucatas. Numa época em que as preocupações 
ambientais eram quase nulas (tal como a legislação nesta 
matéria), cedo começou a apostar em soluções tecnológicas 
de ponta, de modo a melhorar a produtividade da empresa, 
mas também revelando uma preocupação muito à frente do 
seu tempo, num legado que perdura até hoje, ao ponto de se 



Recicla 39

de vida (VFV), outra em Cantanhede, onde é recebido muito 
do material tratado no Carregado, e ainda um estaleiro em 
Alhos Vedros, dedicado ao desmantelamento de grandes 
embarcações. Uma das principais atividades da empresa é o 
desmantelamento de VFV, tal como o tratamento de resíduos 
eletrónicos. “Temos capacidade para receber um total de 300 
VFV diariamente. Por vezes aparecem-nos aqui automóveis 
com zero quilómetros que, devido a defeitos de fabrico, têm 
de ser abatidos”, comenta a filha do fundador. De resto, tudo 
um pouco passa por ali: carros e eletrodomésticos, maquinaria, 
restos de material ferroviário, peças resultantes de demolições 
de exteriores, objetos inusitados, como gaiolas ou machados, 
sem esquecer a imensidão de embalagens, que, depois de 
limpas e tratadas, são empilhadas em montanhas de enormes 
fardos. Num armazém mais resguardado são guardados os 
restos de metais mais valiosos, como cobre, alumínio ou latão. 
“O mais importante é que não estejam contaminados”, sustenta 
a engenheira Ana Rodrigues, do Departamento de Ambiente e 
Segurança da empresa. A sucata ferrosa é separada da restante 
com um íman enorme e a não ferrosa vai para o crivo, sendo o 
processo de escolha feito de forma manual e mecânica. Quanto 
aos metais ferrosos, passam depois pela fragmentadora e pela 
tesoura, que corta as peças de grandes dimensões, “a parte 
mais valiosa”, antes de seguirem para a Siderurgia Nacional, 
onde serão de novo fundidas para voltarem ao mercado. 
Quanto aos resíduos não metálicos, seguem para um aterro ou 
para serem transformados em energia – porque aqui, como se 
vê, muito pouco é desperdiçado.

ganhou nova vida nos anos seguintes e se tornou num modelo 
a seguir a nível nacional. Por exemplo, conta com uma área 
de seis hectares impermeabilizados, de modo a evitar a 
poluição do solo, numa obra de engenharia na altura pioneira 
em Portugal. “Optámos, logo desde o início, por seguir todas 
as normas europeias relativas a esta atividade, e nos anos 
seguintes foi o nosso estaleiro que serviu de modelo para os 
outros”, esclarece Isabel Batista. “Fomos o primeiro operador 
de gestão de resíduos no país e dos primeiros a trabalhar com a 
Sociedade Ponto Verde, logo na viragem do século”, sublinha.
A esta unidade juntam-se ainda outras três, que dão emprego 
a um total de 120 funcionários especializados: uma no Prior 
Velho, em Lisboa, apenas para receção de veículos em fim 

a Batistas, s. a. receBe
anualmente

286
toneladas
 de escórias 

ferrosas

17
toneladas
de escórias 

não ferrosas

82
toneladas

de embalagens 
de aço

as várias fases do metal
Já nos estaleiros, os resíduos metálicos passam por 
três etapas distintas:

Descontaminação Quando chegam à empresa, os diversos 
materiais são sujeitos a um processo de descontaminação para 
retirar todas as partes não metálicas;

Desfragmentação e corte os materiais são depois 
submetidos a um processo de fragmentação e corte nas três 
fragmentadoras da empresa. as peças de maior dimensão são 
antes cortadas por uma enorme tesoura;

triagem Um processo de triagem mecânica separa os metais 
ferrosos e não ferrosos dos restantes resíduos, ao qual se segue 
uma triagem manual, para assegurar um maior grau de eficácia 
na separação dos materiais, e despoeiramento.



12 de Setembro, 10 de outubro, 7 de Novembro, 12 de dezembro

“Contos da natureza – Hora do Conto”
BiBlioteca Municipal de Faro

A partir de setembro e até ao final do ano, os segundos sábados de cada mês serão 
marcados no Núcleo Regional do Algarve da Quercus pela atividade “Contos da 
Natureza – Hora do Conto”, em parceria com a Biblioteca Municipal de Faro. A atividade 
tem lugar às 16h e é gratuita para as famílias do concelho de Faro. 

24 de Setembro

CiClo ConferênCias 
CiênCia ViVa
pavilhão do conheciMento 
(lisBoa)

Na última quinta-feira de cada 
mês, às 19h30, no Pavilhão do 
Conhecimento, investigadores 
portugueses e estrangeiros 
falam sobre tópicos atuais da 
ciência e tecnologia. Próximas 
conferências: 24 de setembro, 
com Paulo Veríssimo (da 
Universidade do Luxemburgo), 
sobre cibersegurança, e 29 
de outubro, com Diana Prata 
(do Instituto de Medicina 
Molecular). 

31 de outubro

ConCurso de 
fotografia QuerCus 
eM todo o país

Até ao final do mês de outubro 
estão abertas as inscrições para a 2.ª 
edição do Concurso de Fotografia 
Quercus, no âmbito dos 30 anos da 
associação ambientalista. Dirigido a 
fotógrafos nacionais, a concurso estão 
as categorias Agricultura e Natureza, 
Insetos e Outros Antrópodes, Aves 
e Paisagens Fluviais. As fotografias 
deverão ser enviadas para http://
concursodefotografiaquercus.pt/ até 
31 de outubro, os vencedores serão 
conhecidos no mês de novembro e em 
2016 serão expostos por todo o país. 

8 a 11 de 
outubro

8.ª edição 
greenfest 
centro de 
congressos  
do estoril

o GreeNFeSt vai estar 
presente em mais de 20 
eventos, sensibilizando 
a população para temas 
da sustentabilidade nas 
vertentes económica, 
social ou ambiental. 
a edição deste ano, a 
decorrer entre 8 e 11 de 
outubro, tem como fio 
condutor a “Cidadania 

ativa” e o “Poder” que 
cada um de nós tem 
de fazer a diferença. 
estão também 
planeadas presenças 
do GreeNFeSt em 
eventos como as Festas 
do mar, em Cascais, e 
o Lisboa vai ao Parque, 
em Lisboa, entre outros 
acontecimentos. o 
GreeNFeSt decorre, 
desde a sua primeira 
edição, no Centro de 
Congressos do estoril 
e é uma iniciativa 
que conta com a 
organização da Câmara 
municipal de Cascais e 
do Grupo Gingko.

JaNeiro de 2016

Pós-graduação em gestão  
da sustentabilidade
ideFe/iseg (lisBoa)

Já na sua 5.ª edição, a pós-graduação em Gestão da 
Sustentabilidade pretende diferenciar-se ao abordar 
a temática da sustentabilidade de uma forma 
transversal a todas as áreas da empresa, desde a 
gestão financeira ao marketing e comunicação 
e à qualidade e recursos humanos. O objetivo é 
oferecer aos alunos uma perspetiva integrada 
para que possam estar aptos a desenvolver uma 
estratégia de sustentabilidade eficaz.

11 e 12 de Novembro

10.ª exPo ConferênCia da 
Água – “o futuro do setor 
em Contexto de mudança: da 
reestruturação à inoVação”
sana Malhoa hotel (lisBoa)

Pelo 10.º ano consecutivo, a principal iniciativa do 
setor da água em Portugal volta a reunir todos os 
agentes do mercado. No centro do debate estarão 
os temas que marcam a atualidade nacional e que 
antecipam o futuro do setor em contexto de mudança. 

3 e 4 de outubro

bosQue 
enCantado 

ensina a reCiClar
JardiM Zoológico (lisBoa)

No Dia Mundial do Animal, 
o Bosque Encantado será 

mais uma vez palco de 
atividades especiais e jogos 

divertidos. Através de pintura 
de ecopontos domésticos 
e jogos sobre separação 
de embalagens, os mais 

novos poderão ficar a saber 
muitas curiosidades sobre a 

reciclagem e em que se podem 
transformar as embalagens 

usadas quando as colocamos 
no ecoponto. Reabilitado pela 

Sociedade Ponto Verde em 
2014, o Bosque Encantado é um 
dos espaços emblemáticos do 

Jardim Zoológico. 

22/9 Dia Europeu sem Carros 

16/9 Dia Internacional para a 
eCológiCas

datas  

25/11 Dia Mundial da Ciência 

1/10 Dia Nacional da Água 

Preservação da Camada de Ozono

4/10 Dia Mundial do Animal 
23/11 Dia da Floresta Autóctone 

saber  ∫  AgENDA
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Ecokids  

Transforma-TE  
num EcochEf

Conhece em pormenor 
o projeto criado para 
os mais novos pela 
Associação Vitamimos

Recicla42

Missão 1

Um ecochef separa 
sempre o lixo e as 
diferentes embalagens e 
coloca-as no ecoponto. 

Missão 2 

Transforma a cozinha lá 
de casa numa cozinha 
de ecochef: limpa e 
organizada para garantir 
que se consomem menos 
recursos (energia, água 
e gás). Para ajudar a 
Natureza, opta sempre 
por produtos típicos de 
cada estação. Utiliza a 
água de lavar as frutas e 
os legumes para regar as 
plantas, por exemplo.

Missão 3 

Faz uma lista de compras 
com os alimentos de 
que precisas lá para 
casa e cumpre-a, para 
não ultrapassares o 
orçamento familiar. Não 
te esqueças de levar 
sacos reutilizáveis, evita 
comprar alimentos com 
muitas embalagens e dá 
preferência a produtos de 
origem local. 

Missão 4

Faz da água a tua bebida 
oficial de ecochef e 
bebe-a ao longo de 
todo o dia e também às 
refeições. Mas atenção: 
não desperdices água 
e recicla sempre as 
embalagens.  

Missão 5

Prepara lanches 
ecológicos e 
sustentáveis, além de 
saudáveis, dignos de 
um ecochef: barritas 
energéticas caseiras, 
minipanquecas de aveia 
e banana, palitos de 
cenoura, espetadas de 
tomate cherry, rodelas de 
pepino, frutos secos.

sabias quE...
• O frigorífico é 
responsável por cerca 
de 32% da fatura da 
eletricidade? Evita ter a 
porta aberta quando não é 
necessário.

• Ao fim de um ano, as 
gotas que pingam de 
uma torneira avariada 
somam 5500 litros de 
água. Verifica se alguma 
das torneiras da tua casa 
está a pingar. Cuida do 
teu planeta e evita gastos 
desnecessários!

missõEs  
para cumprir
Crianças ao serviço da 
sustentabilidade ambiental. 
O Projeto Eco-Chefs destina-se 
a sensibilizar os alunos do ensino 
básico para a importância de 
fazer escolhas mais saudáveis e 
simultaneamente agir de forma 
a proteger o ambiente. O tema 
central do projeto é a promoção da 
alimentação saudável, associada 
à educação para o consumo e 
à promoção de condutas que 
contribuam para a sustentabilidade 
ambiental. Aplicado já em várias 
escolas do concelho de Cascais, 
o Projeto Eco-Chefs pode também 
ser feito em casa e lança-te vários 
desafios e missões que podes ir 
cumprindo ao longo do ano.  
Estás preparado? 

outros projetos VitaMiMos

Chefs de Saúde – Apoiado pela Fundação EDP, destina-se aos alunos do 1.º 
ciclo e cruza a temática da alimentação saudável com as temáticas do sono, 
higiene, atividade física e emoções. 

Viva a Sopa – Capacitar as crianças e jovens para a confeção de sopas como 
forma de motivação para o consumo de hortícolas.

Missão Nutrição – Capacitar famílias socialmente desfavorecidas para a 
preparação de refeições equilibradas a custos controlados. 

O Meu Refeitório – Capacitar os professores para uma melhor atuação no 
momento das refeições escolares e motivar as crianças para a adoção de hábitos 
alimentares saudáveis.

Net na Horta – Motivar para a prática da horticultura como forma de motivação 
para o consumo de legumes e como complemento ao rendimento do agregado 
familiar.

World Carrot Lollipop – Projeto internacional da Vitamimos que visa sensibilizar 
para a problemática da obesidade e da diabetes através da construção de 
“Chupa-Chupas de Cenoura”.
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