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Com o surgimento da pandemia, a população, com 
as restrições impostas pelo estado, viu-se 
obrigada a arranjar algumas distrações. As hortas 
urbanas nas cidades, para além de serem um 
contributo para um futuro ambiente mais limpo, 
são também uma ocupação bastante acessível.

As hortas urbanas 
combatem os efeitos da 
pandemia





A auditoria ambiental do Eco-Escolas, realizada 
este ano, na Escola EB2/3 André Soares em Braga, 
aponta para que a grande maioria dos alunos 
deste estabelecimento de ensino desconhecem o 
que é a poluição luminosa.
(…)

Alunos desconhecem o 
fenómeno da poluição luminosa 
e o direito ao céu estrelado





A cooperativa Fruta Feia combate o desperdício 
alimentar, que se estima que em Portugal seja 
cerca de um milhão de toneladas anuais, de modo 
a evitar a destruição de alimentos que podem 
ainda ser consumidos. A cooperativa “salvou” 
cerca de duas mil toneladas de frutas “feias”, sem 
calibre ou simplesmente indignas de estar à venda 
em superfícies comerciais. 

Comer fruta feia torna-nos 
mais bonitos





Líderes Europeus, tal como Svenja Schulze, Ministra 
Alemã do Ambiente, debaixo do “grande chapéu” das 
alterações climáticas, estão a repensar a mobilidade 
pós-Covid. Mostram compreensão e apoio a uma 
transição para uma nova mobilidade. A pandemia fez 
emergir novos paradigmas, possibilitando diferentes 
condições de vida, como teletrabalho, uma situação 
temporária que só terá um verdadeiro significado se 
existirem medidas estruturais que impeçam o regresso à 
situação pré-pandemia, no que concerne às emissões de 
CO2.

Uma nova realidade para 
a mobilidade Pós-Covid
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No dia 20 de abril de 2021, realizou-se a votação das 
propostas apresentadas ao Orçamento Participativo das 
Escolas, na Escola Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, saindo vencedor o projeto “Horta 
Biológica”.
Dos dois projetos a concurso, “Horta Biológica” foi o 
vencedor. A verba será investida na aquisição de 
materiais destinados à agricultura e à construção de 
caixotes, que servirão de suporte às plantações, sendo 
essenciais para ultrapassar as limitações impostas pelo 
local, que impedem os trabalhos agrícolas diretamente 
no terreno.

“Horta Biológica da D. Sancho” 
Vence Orçamento Participativo





A Lagoa dos Teixoeiros, denominada também por Lagoa 
da Mata, tem atualmente alguns problemas 
relacionados com a proteção do ecossistema, os quais 
têm vindo a ser atenuados, com o apoio de várias 
instituições regionais. A promoção do turismo tem 
suscitado, também, alguma curiosidade, ajudando na 
promoção da região.

Lagoa dos Teixoeiros: um 
ecossistema em recuperação





A Wildlife Conservation Society alerta que a ação do 
Homem está a levar ao empobrecimento acelerado das 
massas florestais, consequência da falta de gestão das 
florestas. No estudo, revela-se que o norte de Portugal e 
da Galiza apresentam o pior índice de qualidade de 
massas florestais da Península Ibérica. No caso destas 
florestas ibéricas foi, principalmente, o empobrecimento 
da biodiversidade arbórea, resultante da gestão precária 
de florestas que levaram a classificar estas massas 
florestais como o principal flagelo na península ibérica.

Deserto Verde, uma 
realidade nortenha





O Centro para a Valorização de Resíduos da Universidade 
do Minho e a TO-BE-GREEN iniciaram um projeto de 
recolha e valorização de máscaras usadas: “Recolher e 
Valorizar”.
Com a nova realidade pandémica, o uso de 
equipamentos de proteção individual está a aumentar, 
principalmente o número de máscaras descartáveis. 
Segundo a Greenmatters, só em 2020, mais de 1,56 
biliões de exemplares usados foi parar aos oceanos.

A tua Máscara Usada 
pode ser Valorizada
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Os carros movidos a hidrogénio são relativamente 
recentes no mercado, comparativamente aos carros 
movidos a combustíveis fósseis ou a eletricidade. Tal 
como os elétricos, os veículos movidos a hidrogénio 
recorrem à eletricidade, mas esta energia é produzida no 
próprio veículo e, tal como os restantes tipos de carros, 
também estes apresentam vantagens e desvantagens.

Mobilidade a Hidrogénio: 
vantagens e desvantagens





Fotorreportagem



A agricultura biológica respeita o ambiente e promove a 
biodiversidade. Por não utilizar produtos químicos de 
síntese, é preciso estar atento às pragas, como os 
caracóis, que devoram as folhas dos vegetais. Para 
prevenir que se instalem, deve-se retirar da horta 
possíveis abrigos como pedaços de madeira ou tijolos. 
Caso se instalem, pode-se colocar vasos de cerâmica ao 
contrário, contra os raios solares e ligeiramente 
levantados do chão. Como eles gostam de sombra, 
entram na “armadilha”, podendo ser retirados até que a 
infestação termine. Preservando a biodiversidade, 
podem ser colocados longe da horta, onde se alimentem 
sem prejudicar as culturas.

A “rápida” ação dos 
caracóis





O Planetário- Casa da Ciência de Braga, como 
embaixadora do projeto “Vaca Loura”, propulsionou a 
atividade “Fim-de-semana da vaca-loura”. Este evento 
visa a sensibilização dos participantes em relação à 
importância da espécie Vaca-Loura, correspondente ao 
maior escaravelho de Portugal. Esta espécie encontra-se 
em quase risco de extinção e, como tal, esta campanha 
tem também o propósito de monitorização da espécie.

Vaca-Loura, o gigante do 
carvalho





Os líquenes são extremamente sensíveis a alterações 
ambientais. São os melhores bioindicadores conhecidos 
dos níveis de poluição atmosférica. Eles são muito 
sensíveis à poluição ambiental. Assim, a presença de 
líquenes sugere baixo índice de poluição, enquanto o seu 
desaparecimento sugere agravamento da poluição 
ambiental.

Os Líquenes e uma escola 
com ar saudável





Os líquenes são extremamente sensíveis a alterações 
ambientais. São os melhores bioindicadores conhecidos 
dos níveis de poluição atmosférica. Eles são muito 
sensíveis à poluição ambiental. Assim, a presença de 
líquenes sugere baixo índice de poluição, enquanto o seu 
desaparecimento sugere agravamento da poluição 
ambiental.

Os Incêndios do Passado 
Alertam o Futuro





Vídeorreportagem



No dia 20 de abril os alunos da EB1 de Faião puderam ser 
“Biólogos por um dia” na Ribeira da Cabrela, um afluente 
do Rio Lizandro, no âmbito do projeto “Peixes Nativos”. A 
atividade possibilitou a estes “Guardiões do Rio”, 
aprender e conhecer melhor as espécies que habitam os 
cursos de água da região, o seu valor, as suas ameaças e 
o que pode ser feito para as conservar. Contribuindo 
para a sua divulgação, registámos esta atividade, 
observando e entrevistando alguns dos seus 
intervenientes.

Guardiões dos “Peixes 
Nativos” Ribeira da 
Cabrela – Sintra





Neste vídeo mostro porque plantei 26 nespereiras e 
porque deves fazer o mesmo. Vens ajudar?

Criar & Respeitar

https://www.youtube.com/watch?v=QoabDlh8ZaI





Em Vila Nova de Gaia, é frequente o mar chegar 
ao passadiço, na maré alta. Em dias de forte mau 
tempo, chega mesmo à estrada. A que se deve 
este avanço do mar? Será de esperar um 
agravamento devido às alterações climáticas? 
Estas são algumas das perguntas às quais esta 
reportagem tenta dar resposta.

Enfrentar a chegada 
do mar





As abelhas têm um papel fundamental para os humanos, 
mais de 1/3 da terra cultivada no mundo, dependem de 
polinizadores, e deles depende a alimentação dos 
humanos e animais. Segundo José Barroco, professor e 
apicultor em Braga, a apicultura tem um papel 
importante para estimular a polinização e a 
produtividade das plantas, e consequente vital para o 
setor da agricultura. José Barroco é também autor do 
livro “Benedita Catita e Sebastião Zangão”, livro dirigido 
aos pequenos leitores, que aborda questões 
relacionadas com a apicultura e destaca a importância 
das abelhas para os ecossistemas e a sobrevivência do 
planeta.

O apicultor escritor





Podcast



O Burro de Miranda, foi por tempos um animal muito 
conhecido e usado, mas infelizmente com o passar dos 
anos foi perdendo a sua importância e começado a ser 
esquecido, pondo em risco um património genético 
muito importante para a biodiversidade portuguesa. 
Quando se fala em Burro de Miranda é incontornável o 
nome Miguel Novoa, um especialista apaixonado por 
estes animais e com um momento de conversa com ele 
entendemos como esta espécie está a ser protegida, 
valorizando Trás-os-Montes e todas as riquezas que este 
oferece a Portugal e ao mundo inteiro. Foto de destaque 
cedida pela Associação para o Estudo e Proteção do 
Gado Asinino (AEPGA)

Burro de Miranda, um 
amigo esquecido





Descobre mais sobre como é que os negacionistas nos 
levam a desacreditar a ciência e como te podes 
proteger neste episódio!

Como é que os 
negacionistas nos levam a 
desacreditar a ciência? | 
Podcast EESPS





À conversa com Tiago Carrilho, Biólogo Marinho e 
Técnico Educativo no Jardim Zoológico de Lisboa. Uma 
conversa exploratória daquela que é a vertente do 
Zoo de Lisboa na conservação e preservação das 
espécies em via de extinção.

Conservação e preservação 
das espécies em vias de 
extinção: o papel do Zoo de 
Lisboa





Os anos 2020 e 2021 foram totalmente atípicos, a 
pandemia de Covid-19 teve e tem um impacto 
ambiental no nosso quotidiano, surgem agora muitas 
interrogações, na proteção e valorização do ambiente 
em termos políticos e sociais. Em conversa com a 
Eurodeputada portuguesa doutora Isabel Carvalhais 
sobre como perceber a posição do parlamento 
Europeu perante estes novos desafios.

Conversa com uma 
Eurodeputada // A União 
Europeia e a 
sustentabilidade ambiental





Fotocampanha



Plantar uma árvore para recompensar uma árvore 
abatida, não tem efeito de compensação. Uma árvore 
adulta com dezenas de anos tem um efeito de prisão 
de carbona incomparável a uma árvore jovem.

Antes de plantar, protege as 
árvores





Cada português gasta em média 187 litros de água 
por dia, incluindo não apenas a que chega às 
torneiras das habitações, mas também os gastos no 
comércio, na indústria e na agricultura. A produção 
de 1 kg de carne de bovino, por exemplo, implica o 
dispêndio de 15 415 litros de água, além de ser 
responsável pela emissão de 60 kg de dióxido de 
carbono. Opções mais sustentáveis impõem-se, como 
o aumento da ingestão de alimentos de origem 
vegetal, moderando a ingestão de alimentos de 
origem animal.

Alimentação saudável…Para 
nós e para o Ambiente





As máscaras descartáveis têm “voado” das 
prateleiras dos supermercados e farmácias, pelo seu 
carácter mais prático comparativamente às 
máscaras reutilizáveis, pois são um equipamento de 
proteção individual de uso único, que se usa e deita 
fora em vez de se lavar e usar novamente. Mas as 
máscaras descartáveis usadas, frequentemente, 
também “voam” para o chão dos espaços públicos, 
constituindo, paradoxalmente, um potencial risco 
para a nossa saúde, assim como uma ameaça real 
para o ambiente e para outros seres vivos. Desde o 
início da pandemia de COVID-19, este é um dos itens 
que mais se encontram nos oceanos e nas praias.

O duplo “voo” das máscaras 
descartáveis





Vídeocampanha



O “Fusing Plastic”, é uma técnica, que 
funde embalagens de plástico, com um 
ferro de engomar, para dar vida a novos 
objetos. Passar a ferro sacos de plástico e 
outros tipos de embalagens, cria um 
material versátil que pode ser usado em 
diferentes criações resistentes, práticas, 
úteis e atrativas. Esta forma de reutilizar é 
incrível para criar e reduzir o desperdício 
com materiais que, aparentemente, não 
teriam utilidade após terem tido um uso 
efémero.

Uma nova “vida” 
para embalagens de 
plástico





A problemática dos microplásticos.

Microplásticos





À noite, com as luzes das cidades, não 
conseguimos visualizar as estrelas, e outros 
astros, como os planetas Marte e Vénus, pois a 
claridade destas luzes ofuscam-nos. Os 
cientistas que estudam astronomia, tem de 
montar os seus telescópios em sítios altos e 
longe das cidades para que não haja 
interferência da luz das cidades nas suas 
observações do espaço.

A luz 
que apaga as estrelas









Montijo: An option for the 
future or an announced 
crime?
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Disposable Masks’ Double 
Flight



Photo
Campaign



Create & Respect

https://www.youtube.com/watch?v=QoabDlh8ZaI

https://www.youtube.com/watch?v=QoabDlh8ZaI
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Different Countries, Same Problem –
Finding a Solution For The Pollution



International
Collaboration



How Can Traditional Watering Systems Help 
The Environment?



International
Collaboration



Unnoticed Danger: The Fashion 
Industry



International
Collaboration


