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Memória descritiva do projeto 

 “Desenvolvimento Sustentável precisa-se” 

Financiado pelo FUNDO AMBIENTAL AVISO N.º 7779/2020 – SAÚDE DE QUALIDADE E 

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS 

DE ALPORTEL 

1. Descrição sumária do projeto 

O projeto em desenvolvimento designa-se “Desenvolvimento sustentável precisa-

se” e consiste na elaboração de uma exposição sobre a temática do 

desenvolvimento sustentável a ser inaugurada online, onde poderá ser visualizada, 

através do site do Município e redes socias, devido à situação pandémica que se vive. 

Fisicamente a exposição ficará patente no Centro de Interpretação e Educação 

Ambiental da Câmara de São Brás de Alportel “Quinta do Peral” (CIEACMSBA 

“Quinta do Peral”), durante 1 ano, e depois tornar-se-á itinerante, primeiro por 

escolas e outras salas do concelho e depois para outros locais de outros concelhos, 

por empréstimo. 

 

2. Objetivos principais 

- incentivar a comportamentos ambientalmente corretos na área do uso da energia 

- alertar para a importância da adoção de comportamentos que conduzam a uma 

economia circular 

- sensibilizar para o uso dos plásticos de forma sustentável 

-  incentivar ao não desperdício 

- conhecer o processo de compostagem 

- sensibilizar para a importância da sustentabilidade na mobilidade 

- conhecer as formas de que podemos contribuir para a mitigação das alterações 

climáticas 

- promover o uso racional da água 

 

3. Equipa técnica  

Maria Cristina Rodrigues Matias, sexo feminino, 49 anos, licenciada em Biologia e 

Geologia Ramo Ensino e Ramo Educação Ambiental, coordenadora do projeto. José 
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Gonçalves Cavaco, sexo masculino, assistente operacional, 66 anos, 4.º ano de 

escolaridade, apoio à coordenação. Susana Margarida Santos Valério Luz Albuquerque, 

sexo feminino, 44 anos, designer de comunicação – IADE, responsável pela criação.  

Cristina Matias é técnica superior de educação ambiental há mais de 16 anos tendo 

desenvolvido inúmeros projetos, atividades e ações na área da Educação Ambiental. 

José Cavaco é assistente operacional no CIEACMSA “Quinta do Peral” há 12 anos tendo 

participado, no âmbito das suas funções, em inúmeros projetos e atividades de 

Educação Ambiental. 

Susana Albuquerque é designer de comunicação há 18 anos tendo desenvolvido 

inúmeros trabalhos na temática ambiental. 

 

4. Abordagem: sinopse do projeto, o seu contributo face aos objetivos 

nacionais e europeus em matéria de Ambiente e à ENEA 2020, 

designadamente eixos temáticos e medidas e os materiais que serão 

produzidos, bem como para os objetivos gerais e específicos do Aviso 

do Fundo Ambiental n.º 7779/2020 

O projeto em desenvolvimento consiste na criação de uma exposição sobre a temática 

“Desenvolvimento sustentável” que será inaugurada durante a Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos 2020 (de 21 a 29 de novembro) no CIEACMSBA “Quinta do 

Peral”, o único equipamento de educação ambiental do concelho. A inauguração será 

online, devido à situação de pandemia que se vive. A exposição ficará patente durante 

1 ano, disponível para usufruto dos visitantes. Após o término a exposição tornar-se-á 

itinerante, primeiro pelas escolas e outras salas do concelho, e depois para outros locais 

de outros concelhos, sempre por empréstimo. 

O projeto terá um contributo importante para a prossecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, especificamente os objetivos 3, Garantir 

o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar de todos, em todas as idades, e 

11, Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis. 

No que concerne à Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, o projeto dá-lhe 

prossecução porquanto está orientado para a concretização dos 3 eixos temáticos 

“Tornar a economia circular”, “Descarbonizar a sociedade” e “Tornar a Economia 

Circular”. 

O projeto “Desenvolvimento Sustentável precisa-se” também está alinhado com a 

ambição da Estratégia Europeia para a Biodiversidade para 2030 e o Pacto Ecológico 

Europeu. A nível nacional dá resposta à ambição da Estratégia Portuguesa para a 
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Biodiversidade para 2030, ao Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica em 2050 

e ao Plano de Ação para a Economia Circular de Portugal. 

No que diz respeito aos objetivos específicos do Aviso em questão este projeto 

fomentará práticas ambientais mais sustentáveis. 

 

5. Potenciais impactos de médio e curto prazo do projeto proposto, para 

o beneficiário e para o público-alvo, incluindo a definição de 

indicadores de monitorização/impacto e respetivas metas a alcançar; 

Um dos impactos do projeto deverá ser a diminuição de todos os tipos de resíduos na 

sua totalidade, o incremento da separação correta de resíduos e da reutilização. Este 

projeto conduzirá a um grande número de impactos uma vez que se debruça sobre uma 

temática muito abrangente. Indicadores de monitorização: 

- quantidade, per capita, de resíduos sólidos urbanos destinados a aterro, por mês, 

antes e depois de decorridas as ações do programa.  

Meta: quantidade será menor após o programa 

- quantidade, per capita, de resíduos recicláveis, por mês, antes e depois de 

decorridas as ações do programa 

Meta: quantidade será maior após o programa 

- quantidades de biorresíduos produzidos, per capita, por mês, antes e depois de 

decorridas as ações do programa 

Meta: quantidade será menor após o programa 

- formas como as pessoas se deslocam 

Meta: maior número de deslocações a pé, de bicicleta e de transportes públicos 

    

6. Sustentabilidade: demonstração da continuidade do projeto em 

desenvolvimento 

Este projeto poderá estender-se no tempo através da itinerância desta exposição. 

 

7. Disseminação: comunicação e disseminação de resultados  

Os resultados serão comunicados e disseminados nas redes digitais do município e 

através da comunicação social (jornais e rádio) regional e nacional. 


