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O dia a dia da Educação Ambiental

Ciência Viva no verão

Praias Fluviais 2017/”Água Limpa, Praia Limpa”
6 praias, 6 dias, 2 ações por dia/praia

Visitas a infraestruturas (EPAL e VT)

Ações em diversas escolas, 
de diversos municípios

Protocolo de Parceria com Valorsul,
no âmbito da Comunicação e Educação 
Ambiental

Visitas e ações
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O dia a dia da Educação Ambiental

Apoio a eventos e projetos

Hora do Planeta
1º Enc. Internacional História da Natureza e Ambiente
II Enc. da Rede Portuguesa de História Ambiental
Família Oeiras Ecológica (parceira do Projeto)
3ª edição da ETIC Global Game Jam
Prova de corta-mato da Esc. Sec. do Restelo

Edição especial do Jornal 
“Águas Livres”

Direcionada para os 1º e 2º 
ciclos
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Organizações Não Governamentais do Ambiente

ZERO
• Apoio à Campanha Beba Água da Torneira
• Apoio à Campanha para o correcto encaminhamento das sobras e 

das embalagens de medicamentos (ZERO-Valormed)

GEOTA
• Jardins de Lisboa/Ações em Juntas de Freguesia e outras entidades 

incentivando à plantação de espécies mais resistentes aos períodos 
de seca

• Bebedouros de Lisboa/Incentivo junto de várias entidades (CML, J. 
Freguesia…) para instalação de mais e melhores bebedouros em 
Lisboa; equipamentos que possam ser utilizados por todos: crianças, 
pessoas com limitações físicas, animais

• Ações que incentivam ao consumo de água da torneira e a um uso 
eficiente deste produto de excelente qualidade
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Organizações Não Governamentais do 
Ambiente

QUERCUS
• Ação de plantação de árvores na Asseiceira
• Ação de limpeza da Ribeira da Laje
• Apoio em projetos na área da Responsabilidade Ambiental e 

Conservação da Natureza na área da bacia hidrográfica 
contribuinte para a Barragem de Castelo do Bode

• Ações de plantações em áreas ardidas

LPN
• Apoio ao 1º Jantar de Gala
• Despertar para a Natureza/saídas de campo; alunos

contactam diretamente com a Natureza
• Saídas em Monsanto/atividade mensal durante o ano letivo; 2 

sessões destinadas aos filhos dos Trabalhadores
• ATL com duração de 5 dias, nas férias da Páscoa, para os filhos 

dos Trabalhadores



Laboratório de Água da EPAL - KidZania

237 mil visitantes/ano

40% visitantes são do distrito de Lisboa



Educação Ambiental

Laboratório da Água da EPAL Laboratório da Água da EPAL Laboratório da Água da EPAL Laboratório da Água da EPAL –––– inauguradoinauguradoinauguradoinaugurado a 21 de outubro de 2017a 21 de outubro de 2017a 21 de outubro de 2017a 21 de outubro de 2017

Consciencializar para a importância da segurança do consumo 
de água da torneira

Promover a adoção de atitudes ambientalmente responsáveis

Público alvo: crianças dos 3 aos 15 anos



Educação Ambiental



Educação Ambiental

Projeto AX – Aqua eXperience

Portal Aqua eXperience
www.aquaexperience.pt

5 workshops em 5 Estabelecimentos de Ensino

Bootcamp

Conferência sobre Eficiência Hídrica

Apoiado pelo Fundo Ambiental

Projeto de Educação, Sensibilização e Ação para a Eficiência Hídrica e Nexus Água-Energia
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• Lançamento do Projeto Educação Ambiental Partilha de 
boas práticas para um uso eficiente da Água

Duração: fevereiro a julho 2018
Comunicação direcionada a públicos diversos: Escolas, 
Centros de Dia, Estabelecimentos Hoteleiros e de 
Restauração
Ideias serão apresentadas em duas categorias: 
sensibilização e práticas
A iniciativa culminará com cerimónia para reconhecimento 
e entrega dos prémios
Numa só intervenção, a EPAL alcança diversos públicos 
com quem tem relacionamentos diferenciados

A comemoração dos                  da EPAL é mote para relançar a Educação Ambiental
enquanto eixo fundamental da relação da Empresa com os seus públicos

• Lançamento do Projeto Educação Ambiental Clientes Lisboa 
(casa e instituições)



“A educação é a arma mais poderosa que podemos 
usar para mudar o mundo.”

Nelson Mandela 




