
O projeto “Eu sou o meu Bairro” surge como resposta à necessidade de cumprir os princípios definidos 

pela Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 (ENEA 2020), incrementando a 

consciencialização ambiental, a participação ativa e envolvimento do cidadão na gestão eficiente dos 

recursos naturais. 

Foi intenção do executivo, através do Vereador responsável pela Divisão de Sensibilização Ambiental 

e Eficiência Energética (DSAEE), começar por um projeto piloto na escolha de um bairro com 

diferentes tipologias habitacionais, diferentes faixas etárias e um bairro que esteja perfeitamente 

delimitado, como é o caso do Bairro da Quinta da Hortinha, pertencente à União de Freguesias de 

Palhais e Coina, do concelho do Barreiro. Futuramente pretende-se estender o projeto a outros 

bairros do concelho. 

Os objetivos do projeto são: 

- Fomentar a consciencialização individual, para a necessidade de mudança de comportamentos e 

promoção de hábitos ambientalmente sustentáveis; 

- Sensibilização para a gestão eficiente dos recursos naturais e a necessidade urgente de garantir a 

sustentabilidade do planeta; 

- Fortificar o sentimento de pertença e promover a identidade cultural e coletiva da comunidade; 

- Criação de relações fortes e duradoras entre o cidadão e a autarquia; 

- Capacitação dos técnicos da Divisão para um conhecimento mais aprofundado do desenvolvimento 

sustentável. 

Um aspeto fundamental que fortificou a relação interpessoal com os moradores foi a participação do 

Vereador da DSAEE, nas ações de sensibilização porta-a-porta no Bairro, onde os munícipes tiveram a 

oportunidade de expor as suas ideias e dificuldades, sentindo-se ouvidos e envolvidos na gestão dos 

recursos para uma melhor eficiência na poupança de água, energia e separação seletiva de resíduos, 

bem como na gestão do espaço público do Bairro. 

O projeto teve uma metodologia ativa, através da implementação de ações de proximidade com a 

comunidade, quer fossem de comunicação ou de sensibilização. Como complemento às ações foi 

distribuído um kit a todos os moradores, constituído por: 

- Materiais de comunicação: Panfleto sobre “Eu sou o meu Bairro” e Guia Ecológico do munícipe; 

- Materiais de sensibilização: Ecobags (sacos para separação seletiva de resíduos), lâmpadas LED e 

Temporizador para duche. 



Durante estas ações foi ainda demonstrada a disponibilidade dos técnicos da autarquia e da S. Energia  

- Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, para a 

realização de auditorias nas habitações. No entanto, a maioria dos moradores não sentiram a 

necessidade de auditoria ambiental, por já terem efetuado a substituição de lâmpadas convencionais 

por iluminação LED, de terem adquirido eletrodomésticos com melhor eficiência energética e de já 

terem o hábito de separação de resíduos e também de poupança de água. 

A equipa do projeto deslocou-se ainda às escolas, onde as crianças moradoras do Bairro frequentam 

estes estabelecimentos de ensino, para fazer um levantamento de necessidades para dotar as 

mesmas, de ecopontos para as salas de aula e ecopontos de exterior, de forma a incentivar hábitos 

novos ou adquiridos para a realização da separação seletiva de resíduos. 

Nestes estabelecimentos de ensino, foram dinamizadas ações de sensibilização adaptadas às 

diferentes faixas etárias, do pré-escolar ao 1º ciclo (desde jogos lúdico-pedagógicos, apresentação 

interativa em PowerPoint e a dinamização de um teatro) bem como, foram oferecidos a cada aluno 

um Guia Ecológico do Munícipe e um Temporizador para o Duche. 

Importa salientar que a divulgação das várias fases do projeto foi difundida nos vários meios de 

comunicação, como, facebook, instagram, site da CMB, Folha Viva (revista bimensal do Centro de 

Educação Ambiental), ao nível da comunicação institucional (folhetos, cartazes) e ao nível de 

merchandising (t-shirt, guia ecológico municipal, temporizador para duche, lâmpadas LED). 

Em suma, a realização das ações permitiu o envolvimento direto da equipa técnica, autarquia com os 

moradores, comerciantes, professores e alunos, veio a demonstrar-se muito eficaz para o alcance dos 

objetivos propostos. Tratou-se de um momento de transmissão de conhecimentos e de auscultação 

dos problemas ambientais detetados pelos munícipes, professores e alunos. 

Todas as situações reportadas foram alvo de análise dos técnicos e devido reencaminhamento para 

os serviços com a competência para resolução das mesmas. 

Em termos de avaliação das ações executadas, foram aplicados questionários de avaliação das ações 

de sensibilização realizadas nos estabelecimentos de ensino, para apurar a opinião dos professores 

sobre a pertinência da ação e em que medida esta irá influenciar na alteração de comportamentos. 

O contacto porta-a-porta com os moradores do bairro, permitiu ajustar o projeto às necessidades 

sentidas pelos moradores para uma melhoria ao nível da qualidade ambiental, das habitações e do 

espaço exterior. 



Posteriormente foram realizadas visitas aos estabelecimentos de ensino, estabelecimentos comerciais 

e ao Grupo Recreativo e Desportivo de Palhais, para avaliação das boas práticas ambientais. 


