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RELATÓRIO  Estado da Arte  

Mapeamento de Temas ambientais:  Ar, Ruído e Energia    

 

INTRODUÇÃO 

O projeto ambiental Empowering Youth for Ecological Transition (EcoYouth) 

é coordenado pelo conselho de Porriño (Espanha) em parceria com a IES Ribeira do 

Louro (Espanha), a Associação Portuguesa de Educação Ambiental - ASPEA 

(Portugal), a Universidade de Cabo Verde (Cabo Verde) e a Associação de Educação 

de Jovens e Adultos de Nampula - ASEJANA (Moçambique). 

O objetivo do projeto é promover a Educação Ambiental nas políticas locais 

com envolvimento direto dos jovens, aumentando o seu conhecimento, compromisso e 

capacidade de ação perante aos desafios levantados pela emergência climática e crise 

ambiental que o planeta enfrenta. 

Os jovens que participaram no projeto foram voluntários e colaboradores dos 

diferentes países parceiros. 

O projeto EYET divide-se em duas fases: 

1. O ambiente à tua volta 

Esta primeira fase do projeto foca-se nos jovens trabalhadores, líderes de 

organizações locais, com o objetivo de lhes fornecer as ferramentas necessárias para 

analisar e avaliar o estado da arte ambiental e as ações e boas práticas que possam ser 

implementadas ao nível local e regional em diferentes setores chave: instituições, 

comércio local, indústria e comunidade.  

2. Tu e o ambiente 

A aquisição deste conhecimento, de base científica, irá empoderar os jovens 

para elaborarem planos de ação e campanhas de consciencialização eficazes e de bases 

factuais no campo ambiental, envolvendo stakeholders chave da comunidade local e 

regional. 

A segunda parte do projeto irá focar-se na juventude, com o objetivo de lhes 

providenciar o conhecimento e ferramentas para analisar factos relacionados com o 

ambiente e para serem capazes de discernir conceitos como fake news e greenwashing. 

A partir deste ponto, os jovens se envolveram em ações diretas através de atividades 
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de capacitação desenhadas e desenvolvidas pelos próprios, sendo assim capazes de 

agir como agentes da mudança. 

Os principais objetivos a atingir podem ser divididos em 5 pontos: 

● Implementar uma metodologia para analisar o Estado da arte ambiental 

a nível regional e desenvolvimento de mapeamento significativo (fase 

1); 

● Criar um Manual de boas práticas para indivíduos, instituições 

públicas, indústrias privadas e empresas (fase 1); 

● Realizar Oficinas de criação coletiva, de modo a identificar boas 

práticas e implementar a transmissão de conhecimento nestas áreas de 

expertise entre os parceiros (fase 1); 

● Realizar campanhas que despertam consciência acerca de desafios 

ambientais e envolvimento de toda a comunidade em passos “verdes” 

para mitigar os efeitos da crise climática (fase 2); 

● Empoderar instituições locais e ONGs para o desenvolvimento de ações 

de cooperação no campo da Educação Ambiental (fase 2). 

  Com o projeto EcoYouth pretende-se uma partilha de experiências 

colaborativas de forma a fornecer aos jovens, e às suas organizações, ferramentas para 

a mudança, uma abordagem diferente para cultivar a consciência e o conhecimento 

ambiental, para uma sociedade ambientalmente responsável e socialmente justa, em 

particular a juventude, de modo a gerar um impacto real ao nível das políticas locais. 

O projeto deve desvendar mitos, realçar os desafios ambientais, procurar soluções 

comuns e promover a cooperação para resolver os problemas diagnosticados à escala 

local e de impacto global. 

Ao longo do projeto serão organizadas reuniões de acompanhamento e também 

ações de formação e programas de intercâmbio de jovens. 

O projeto EcoYouth, em Portugal, pretende capacitar os jovens da Agência 

Jovem de Notícias, uma rede internacional presente em Portugal, Itália, Brasil, 

Colômbia e Argentina que constitui uma plataforma para jovens desenvolverem 

notícias e materiais de média de modo a transmitirem o seu ponto de vista acerca dos 

problemas ambientais e sociais atuais. 

O projeto será divulgado nos diferentes eventos da ASPEA, com destaque para 

a apresentação nas XXVII Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, a decorrer 

em Marvão em junho de 2021 e no VI Congresso Internacional de Educação 

Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa, que irá decorrer em Cabo 

Verde em Outubro de 2021. 

 

APRESENTAÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO MAPEADO 

1. Breve historial sobre o município de Aveiro, Portugal 



 

 

Demografia: notícia histórica  

Para escrever este breve historial sobre o município de Aveiro utilizamos 

fontes do Vademecum Geográfico do Município de Aveiro, escrito da mão de Jorge 

Carvalho Arroteia em 2015. O próprio autor considera que o conhecimento da 

população de Aveiro no antigo regime tem por base a consulta de documentos 

oriundos de diversas fontes e origens relativas a Aveiro e às povoações mais próximas. 

Entre elas destacamos aquelas contidas na certidão dos capítulos especiais do Conde 

de Aveiro, apresentadas nas Cortes de Lisboa, em dezembro de 1439. Nesse momento 

ficou definido que para apuramento dos 13 besteiros do conto do número, ordenação 

Afonsina de 1427, se agregassem também moradores de Esgueira. Assim, o resultado 

foi que entre as duas povoações juntavam-se aproximadamente 2800 habitantes. 

Ainda segundo o Vademecum Geográfico, 2015, este montante deve, no 

entanto, ser observado com algumas restrições dada a composição social da população 

de Aveiro onde se incluíam muitos clérigos e pescadores. Beneficiando estes últimos 

de certos privilégios - como o de não servirem de besteiros de conto - (Gomes, 1889, 

p.  89), é de crer que o montante acima estabelecido fosse mais elevado. 

1.1. Localização geográfica (mapas) 

O município de Aveiro localiza-se na Região Centro de Portugal, conforme 

pode ser observado no Mapa 1. a seguir. 

 

Mapa.1 Aveiro 

E a sede de um município contava com 78 450 habitantes (2011) e 197,58 km² de área, 

subdividido em 10 freguesias. 



 

 

 

Mapa 2. Freguesias do Concelho de Aveiro. 

O município é limitado a norte pelo município da Murtosa (seja através da Ria 

de Aveiro, seja por terra), a nordeste por Albergaria-a-Velha, a leste por Águeda, a sul 

por Oliveira do Bairro, a sudeste por Vagos e por Ílhavo (sendo os limites com este 

último município também feitos por terra e através da ria), e com uma faixa 

relativamente estreita de litoral no Oceano Atlântico, a oeste, através da freguesia de 

São Jacinto. É um importante centro urbano, portuário, ferroviário, universitário e 

turístico. Fica situada a cerca de 63 km a noroeste de Coimbra, 70 km a sul do Porto, e 

a 255 km de Lisboa. 

1.2. Breve apresentação da hidrografia, relevo, solo, população, atividades 

econômicas (documentos oficiais) 

A bacia hidrográfica do rio Vouga, onde se inclui o complexo lagunar do 

baixo-Vouga ou Vouga-lagunar, conjuntamente com a bacia da laguna de Aveiro, 

constituem as duas principais bacias hidrográficas desta área concelhia. No seu interior 

algumas ribeiras escoam-se para a bacia do Cértima, que integra a Pateira de 

Fermentelos, subsidiária do Vouga. Este rio atravessa transversalmente o continente 

português pondo em contacto o planalto beirão e o litoral atlântico, tendo sido 

referenciado pelos autores antigos “como um dos maiores das Hespanhas, o Vacca de 

Plinio, o Vacuam de Strabão e o Vacum de Ptolomeu, correndo entre as serras da 

Gralheira e do Caramulo” (Loureiro, 1904, 8).  

A partir daí, diz Gomes (1877, 12), que “a 24 Quilómetros da foz, as margens 

distanciam-se mais, deixando de ambos os lados vasta planície, que o rio inunda na 

occasião das cheias”. 



 

 

Outro autor, Cerqueira (1980; 6), assinala que rio Vouga (148 km de 

comprimento) tem sido um dos fatores de aproximação entre o interior e o litoral, "a 

Beira Alta, gémea do nosso litoral - gémea e siamesa por indestrutível e congénita 

aliança corográfica e humana". Esta relação ficou mais próxima depois da construção 

da linha férrea do Vale do Vouga, entre Sernada e Viseu (seguindo a par com as 

margens deste curso de água) e concessionada em 1896. Contudo anteriormente a esta 

obra e quando se privilegiavam as ligações fluviais, foram feitas propostas no sentido 

de permitir essa navegação até S. Pedro do Sul, na Comarca de Viseu, “que tira dela 

uma grande utilidade” (Amorim, 1997, 122). 

Percorrendo parte do seu percurso em solos de natureza granítica desde a 

nascente, próximo do santuário da Senhora da Lapa - a 930 metros de altitude - até 

jusante de Oliveira de Frades ou atravessando já formações xistosas, até às imediações 

de Albergaria-a-Velha, a bacia do Vouga - com uma área total de cerca de 3677 km2 -, 

regista nesta parte do leito superior e médio as características de um rio de montanha. 

Vales por vezes bastante encaixados e um caudal sujeito às variações pluviométricas 

da região acidentada que atravessa, são os traços dominantes do rio e dos seus 

afluentes (Águeda, Cértima e Caima) ao percorrer os contrafortes da Serra de Arada, 

do Caramulo e do Buçaco. 

Já na sua parte terminal, de Pessegueiro até à foz, o rio corre em terrenos 

brandos da orla meso-ceno-antropozoica e por isso espraia as suas águas num vale 

amplo e marcado por uma intensa e diversificada atividade humana. Outrora era 

frequentado por pequenos barcos, de fundo chato, que transportavam os produtos do 

mar para o interior e os produtos da terra para consumo e exportação, rio abaixo até à 

foz. Disso nos dá conta Gaspar (1998, 115) em data próxima a 1758, que na 

proximidade de Eixo “divide esta freguesia da de São João de Loure, somente 

navegam barcos de uma vela (…). As margens do rio são campos que se cultivam e 

têm arvoredo”. Este percurso constituía uma estrada fluvial – de pescado, sal e 

mercadorias - entre Aveiro e as povoações serranas, sobretudo quando da realização 

das feiras que eram um momento privilegiado para a realização dessas transações 

comerciais.Tal riqueza está plasmada na descrição que o Prior de S. Miguel, que em 

1758 deu resposta à Memória Paroquial do Reino (Amorim, Boletim Municipal. XII, 

23/24, 21), que lhe chama o “Rio da prata, talvez pela imponderável conveniência que 

dá aos que se aproveitam dos diversos géneros de que abundam”. 

Devido às características morfológicas e à evolução das areias marítimas, o 

curso terminal deste rio tem continuado a ser objeto de diversas intervenções, desde a 

data da abertura definitiva da sua barra até aos dias de hoje. 

 

2. Apresentação e descrição dos dados recolhido na investigação 

Este relatório tem caráter parcial preliminar, já que os dados levantados, ainda 

são insuficientes para se ter uma visão ampla dos dados. Valente e  Ferreira (2014) a 

participação social é reconhecida como fundamental para que as políticas públicas de 

ambiente sejam bem-sucedidas, o que acentua a importância em conhecer a opinião 



 

 

pública sobre o ambiente, a nível das percepções, das preocupações e das práticas. 

Estão os cidadãos preocupados e em que medida? Qual a sua principal preocupação? 

O que estão disponíveis para fazer concreta e pessoalmente para proteger ou melhorar 

o ambiente? 

Vários constrangimentos atrasaram e dificultaram a recolha dos dados são eles 

as novas dinâmicas criadas pela SARS-CoV-2 como distanciamento social, 

dificuldade de realizar os questionários presencialmente. Por isso os contatos foram 

realizados por via telefónica mais de 6 vezes para cada organização e foram enviados 

mais de 10 e-emails para cada organização. 

Outro fator que incorreu em contrafluxo foi o fato de estarmos em ano 

eleitoral, sentimos uma dificuldade de priorização da participação como público de 

interesse por parte dos “atores políticos”.  Além disso, observa-se a nível geral que as 

preocupações ambientais, ainda não funcionam como eixo norteador principal das 

dinâmicas das instituições, exceto as ambientais.  

 Diante deste debate os dados que se apresentam no relatório, em questão,  

constituem uma  fração da realidade do Município de Aveiro. A amostra coletada 

junto aos Stakeholders sobre os temas ar, resíduos e energias são uma pequena 

amostragem da realidade. 

 Neste caso, as organizações da categoria “Sociedade Civil”, se sobressaíram na 

capacidade de resposta em detrimento aos “atores políticos”. Neste último grupo 

mencionado apenas  9,1%, como podemos observar no gráfico 01.  

   

 

Gráfico 01. Tipologia da Entidade a qual pertence 

 

 Isto demonstra que os outros setores  mesmos ainda não ultrapassaram a fase 

inicial da Educação Ambiental que é a sensibilização. Contrariando todo esforço da 



 

 

instituição responsável pela investigação-ação, bem como as metas europeias para a 

sustentabilidade. 

 Na tabela 01, observamos que a área de atuação que mais relevante foi a 

“Educação”, assim possivelmente este setor guardaria maior interesse quanto às 

questões socioambientais. 

Tabela 01. Área ou setor de atividade da sua entidade. 

Entrevistados Área ou setor de atividade da sua 

entidade. 

 

E1 Sustentabilidade ambiental 

E2 ONG Ambiente 

E3 Autarquia local 

E4 activismo 

E5 mediação imobiliária 

E6 Universidade Sénior 

E7 Transporte e distribuição de 

correspondência 

E8 Universidade Sénior 

E9 Ensino 

E10 Educação 

E11 Educação 

E12 Ambiente 



 

 

E13 Serviços de consultadoria 

E14 Escotismo 

E15 Serviço público 

 

 

E16 Autarquia 

E17  

 

E18 Educação de juventude 

 

 

A maioria das instituições inquiridas têm atuação local, por isso a importância 

das mesmas para o território. Entretanto, um número expressivo atua numa 

abrangência nacional. Diante disso, projeta Aveiro como território que traz contributos 

a nível nacional para o desenvolvimento de Portugal em diversas áreas, já 

mencionadas anteriormente. Como Demonstra o Gráfico 02. 

 

 

Gráfico 02. Território de ação. 



 

 

O nível de instrução apresenta uma variabilidade, que vai desde o ensino 

básico até o doutoramento, entretanto chama atenção o número expressivo, no nível de 

ensino escolar do ensino secundário. Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 03. Nível de escolaridade 

 

Função na Instituição  

E1 Presidente da direção 

E2 Dirigente 

E3 Assistente Operacional 

E4 PRESIDENTE 

E5 supervisor 

E6 Formador 

E7 Direção-Tesoureira 

E8 Universidade Sénior 

E9 Não pertenço a instituição. 



 

 

E10 Colaborador/Participante 

E11 Responsável 

E12 Chefe Adjunto de Agrupamento de Escuteiros 

Chefe Adjunto de Agrupamento de Escuteiros 

E13 Efetivo 

E14 Efetivo 

E15 Sócio .gerente 

E16 PSP 

 

 

Sobre os temas sobre os quais os stakeholders foram arguidos, estes são ar, 

energia e resíduos. Sobre o primeiro tema foram questionados como classifica a 

qualidade do ar em seu município. E conforme o Gráfico 04. Apenas 9,1% considera o 

ar de Aveiro como sendo muito bom. O bom e o médio estão com a igual percentagem 

(45,5%). 

 

Gráfico 04. Como classifica a qualidade do ar no seu município? 

Neste caso, ao observarmos a justificativa do público de interesse que foi 

inquirido, observamos uma variedade de justificativas que cabe destacar. Apesar de 



 

 

justificarem a qualidade como médio e bom, destacamos as seguintes respostas, que 

colaboram com uma contribuição baixa  para a qualidade do ar em Aveiro. 

E1. (...) como não existem transportes públicos, todos os residentes viajam em viatura 

particular 

E2. Presença de estruturas industriais portuárias e complexos químicos 

E4 .A Fábrica de papel de CACIA(...). 

 

Justifique a Resposta. 

 

Entrevistado Resposta 

E1 Há uma grande mancha florestal; 

porém, como não existem transportes 

públicos, todos os residentes viajam 

em viatura particular 

E2 Presença de estruturas industriais 

portuárias e complexos químicos 

E3 Existe um UTMB perto 

E4 A Fábrica de papel de CACIA não 

contribui para uma boa qualidade do 

ar. 

E5 Na cidade de Aveiro há pouca 

poluição 

E6 Notícias nos jornais 

E7 Existência de fábricas com alguma 

poluição 

E8 Cidade Limpa. O nevoeiro está ligado 

à humidade 

E9 Pode sempre melhorar 

E10 É só o que me parece 

E11 Testes realizados 

E12 A quantidade de carros prejudica a 



 

 

qualidade 

E14 Vivo numa área protegida (RNDSJ) 

onde os líquenes são detetores de ar 

puro. 

E15 Não sei 

E16 Não tenho dados para justificar a 

resposta, mas a minha sensibilidade é 

que há algumas zonas que 

condicionam a qualidade de ar, 

industria e estações de tratamento de 

resíduos 

 

 

No Gráfico 05 verificamos que a maior porcentagem de respostas pertencem a 

categoria “não sei”. Indicador da necessidade de esclarecimento sobre a legislação e 

políticas sobre a qualidade do ar. Sendo o campo que deve ser explorado pela 

Educação Ambiental.   

 

 

Gráfico 05. O município tem políticas/ regulamentos para promover a qualidade 

do ar? 

O Gráfico 06 apresenta uma perceção sobre o ambiente em Aveiro em relação 

à incidência de fumo sendo equilibrada. Apesar disso, é conhecido que devido a 

dinâmica climática deste município em certos períodos do ano o uso da lareira para se 

aquecer no frio é habitual. Ainda é comum práticas agrícolas com uso de queimadas, 



 

 

bem como incêndios criminosos dentre outros já conhecidos e mencionados na 

literatura. 

 

Gráfico 06. No seu município há incidência de fumo? Se a resposta for sim, passe 

para a pergunta a seguir. 

 Dos que responderam “sim” no Gráfico 07, puderam discriminar na sua 

experiência de onde vêm o fumo observado e em sua grande maioria apontam para 

“indústria” como o grande fator de baixa qualidade do ar. Entretanto, a lareira nem 

mesmo é mencionada, quando é sabido o seu impacto ambiental. 

 

 

Gráfico 07. Qual a origem do fumo observado? 

Já em relação às áreas identificadas foram quatro e variaram em: as mais 

ligadas à agricultura (queima de sobrantes) à zona industrial florestal (incêndios) e 

localidade como Eixo, Cacia, Estarreja.  



 

 

No Gráfico 08 podemos observar que os inquiridos observam a presença de 

políticas públicas na área da mobilidade, estas podem contribuir para a melhoria e 

manutenção de uma boa qualidade do ar. 

 

Gráfico 08. No seu município existem políticas que privilegiam o uso de 

transportes suaves (bicicleta, viaturas eléctricas, transportes públicos) 

Entretanto é preciso fazer uma adenda em relação a essa questão visto que, o 

transporte de autocarro é privado e não cobre todo o município como já foi 

mencionado por um dos questionados. Além disso, é fato que estas políticas são 

insuficientes, pois faltam ciclovias. E se privilegia o automóvel. Existe até 

movimentos que se contrapõem à criação de novos parques de estacionamento. Dentro 

deles, podemos citar o movimento “Juntos pelo Rossio”.  

 

No Gráfico 09 podemos verificar que a maioria respondeu “não sei”. 

Demonstra-se, o desconhecimento sobre a temática e também uma maior necessidade 

em abordá-la, tanto pelo município como pela própria Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental (ASPEA) que tem um projeto sobre o que é na verdade uma 

Rede chamada “Mapear” que não foi mencionada durante o questionário.  

 



 

 

 

 

Gráfico 09. As emissões estão dentro dos valores limite estipulados pela lei? 

 

Tanto no Gráfico 10, quanto no próprio ambiente de Aveiro temos parques que 

servem a todo estilo de atividade, desde o lazer sendo refúgio da urbanização até 

contribuindo para melhoria da qualidade do ar.  

 

Gráfico 10. No município existem parques, praças e áreas verdes? Se sim, indique 

em que locais. 

  

No Gráfico 11, podemos observar que os inquiridos sabem onde estão localizados os 

maiores focos de poluição. Por outro lado, não mencionaram as edificações e suas 

lareiras também como foco de poluição.  



 

 

 

Gráfico 11. Identifique o nome dos locais no seu município, onde identifica focos 

de poluição (resíduos, ar - emissões) 

 

No Gráfico 12, a grande maioria respondeu que “sim” sobre a política de resíduos, 

visto que, a mesma é bastante visível por meio de, a prática da reciclagem com a 

presença de Ecopontos, recolha por portas e informações disponibilizadas no site da 

câmara. Entretanto, apesar de ser uma política mais palpável, a mesma não é suficiente 

faltando um plano estratégico de Educação Ambiental voltado à questão dos resíduos. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 12. O seu município tem políticas / regulamento sobre Sólidos Urbanos 

Urbanos (RSU)? 

Quando questionados, se o município possui recolha seletiva, a resposta foi unânime 

(Gráfico 13). Todos conhecem ou já viram os ecopontos espalhados pelo município 

entretanto é preciso considerar, questionar se são suficientes e se seus utentes aderem a 

separação dos resíduos. 

 

 

Gráfico 13. O município tem recolha seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

(lixo)? 

 

No Gráfico 14, podemos observar a opinião do serviço prestado pelo município de 

recolha de resíduos em geral, que em sua maioria é mediano. 

 

Gráfico 14. Qual a sua opinião sobre este serviço de recolha de resíduos? 



 

 

A justificativa das respostas foram variadas, desde o fato dos contentores estarem 

sempre cheios e outros que diziam que os mesmos eram esvaziados com frequência, 

então observamos que pode variar de freguesia ou área urbana. 

 

No Gráfico 15, sobre o sistema de tratamento de resíduos no município, o que mais 

pontuou foi a “separação e reciclagem” e o “aterro controlado”. Entretanto, a realidade 

do município que necessita de uma Estratégia de Educação Ambiental para os 

resíduos, demonstra a luta com os bio resíduos que configuram a maior parte do lixo 

gerado. 

 

Gráfico 15. qual é o sistema de tratamento de resíduos no seu município? 

 

No Gráfico 16, foram questionados sobre a frequência que encontram lixo nas linhas 

de água (rios e ribeiras) ou nas praias / mar. A maioria diz que “sim”, configurando 

uma necessidade e demanda da existência de uma maior quantidade de campanhas de 

Educação Ambiental que possam contrapor essa realidade incentivando o cidadão para 

a ação e responsabilidade para com o ambiente. 



 

 

 

 

 

Gráfico 16. Quanto à tipologia dos resíduos existem lixeiras ilegais (despejos de 

lixo) no seu município? 

 

No Gráfico 17,  o “plástico” de uso único continua a ser um dos grandes vilões para a 

poluição ambiental. Entretanto, o mesmo é mais visível a olho nú do que a poluição 

resultante dos rejeitos das indústrias. Essa situação precisa ser comparada com 

relatórios e indicadores da OCDE.  

 

Gráfico 17. Que tipo de lixo é produzido em maior quantidade da qual faz parte? 

 

Quando questionados sobre medidas para minimizar o impacto ambiental da 

instituição a qual pertencem, as respostas foram variadas. Entretanto, a maioria 



 

 

colocou a “reciclagem de recursos" ao entender que tentam aproveitar os recursos 

existentes. 

 

 

Gráfico 18. Assinale as iniciativas tomadas pela sua entidade para minimizar o 

impacto ambiental 

      Relativamente  ao Gráfico 18 a resposta, outra opção, obtivemos duas respostas, a 

primeira relativamente a “não sei” e a segunda refere 

“movimentos/greves/projetos/atos individuais em casa”. Essa questão precisa ser 

revista pois não ficou claro quem seria o responsável por isso, o município ou a 

própria intensidade. Nesta questão a maioria respondeu “sim”. 

   

No Gráfico 19 observamos que ao serem inquiridos sobre o reaproveitamento /   

tratamento de águas residuais, maioritariamente responderam que afirmativamente 

tinham conhecimento e procediam ao mesmo. Porém constatamos que um grande 

número não tem conhecimento sobre este assunto.   



 

 

 

Gráfico 19. As águas residuais são tratadas e/ou reaproveitadas? 

 

 

 

No Gráfico 20 quando questionados se existe uma política, um plano, um 

regulamento municipal de energia, a maioria não soube responder a tal questão como é 

possível observarmos no gráfico. 

 

 

Gráfico 20. Existe uma política / plano ou regulamento municipal de energia? 

 

No entanto, quando inquiridos sobre a origem da energia utilizada,  a maioria 

respondeu hídrica, conforme consta no Gráfico 21. 



 

 

 

Gráfico 21. Qual a origem da eletricidade utilizada no seu município? 

Quando questionados sobre as estratégias que existem para economizar 

energia, vemos que somente obtivemos 13 respostas dos 22 inquiridos. Essas respostas  

se atentam a pequenas atitudes, como apagar a luz ou   as trocas das mesmas como 

estratégia para a diminuição do impacto causado pelo uso da energia. Apenas um dos 

inquiridos tratou de sugerir a “energia solar” como alternativa.  

Isso mostra uma necessidade de campanhas que possam disseminar 

informações sobre as políticas públicas já vigentes de campo. Como é o caso dos 

Edifícios Sustentáveis1. Além disso, incentivos para que as entidades possam aderir 

linhas como orçamento participativo. 

 

1 Incentivo ao recurso a produção de energia solar 

2 Equipamentos elétricos e eletrónicos mais eficientes, redução das 
deslocações, instalação de equipamentos fotovolaticos 

3 Controle dos vários locais de serviço 

4 Diria «não sei» pois estou aposentado 

5 Apagar a luz sempre que as salas não estejam ocupadas, reduzir o 

ar condicionado... 

                                      
1

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx.  

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx


 

 

 

 

6 Sensores para poupança. 

 

 

7 racionalização - lâmpadas, ar condicionado e outras 

 

 

8 Lâmpadas de Led 

 

 

9 Durante o dia utilizar a luz natural 

 

 

10 Substituir as lâmpadas por led, evitar a utilização de iluminação 

durante o dia 

 

 

11 Desconheço 

 

 

12 Substituição de lâmpadas normais por Leads 

 

 

13 utilização de lâmpadas LED 

 

 

Tabela. Que estratégia existem para economizar energia, na sua instituição? 

 



 

 

Ao serem questionados sobre a eficiência energética da instituição a qual 
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a baixo custo, bem como desligamento dos aparelhos e a conscientização. Entretanto é 

sabido que Portugal possui uma pobreza energética, isso ligado ao fato de que em 

Portugal é um dos países da União Europeia na qual os cidadãos estão mais expostos 

ao frio. 

 

Gráfico 22. A sua instituição procura aumentar a eficiência energética? 

 

Em relação a cortes no fornecimento de energia ou problema de eletricidade, não se 

observa nada de expressivo, apesar de existirem (Gráfico 23). 

 

 

Gráfico 23. Existem cortes temporários no fornecimento de energia ou problemas 

com eletricidade? quais? 



 

 

 

Sobre a gestão energética dos espaços públicos no município, observamos que apenas 

uma minoria apesar de expressiva a considera fraca. 

 

 

Gráfico 24. Como considera a gestão de energia nos espaços públicos? 

 

Ao serem questionados sobre o fato “O seu município disponibiliza / divulga 

informação sobre o consumo energético dos serviços públicos municipais” (Gráfico 

25),  8 dos 16 disseram não saber, enquanto o restante se dividiu no fato que a Câmara 

Municipal realiza a divulgação dos dados sobre o consumo energético. 

 

 

Gráfico 25. O seu município disponibiliza / divulga informação sobre o consumo 

energético dos serviços públicos municipais? 



 

 

No Gráfico 26, a maioria dos entrevistados acredita que o município possui uma 

Estratégia de Educação Ambiental. Entretanto, a única estratégia que têm é a 

Estratégia Nacional de Educação Ambiental-ENEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. O seu município tem uma estratégia ou programa de Educação 

Ambiental? 

No Gráfico 27 Quando questionados sobre qual o orçamento que a sua instituição 

afeta à Educação Ambiental (atividades próprias ou apoios a projetos das 

organizações)? Apenas obtivemos 11 respostas, em que a maioria desconhece ou não 

sabe apenas 4 delas envolvem orçamento direto, uma é  de 100% e justifica-se por ser 

uma instituição que trabalha com o ambiente. 



 

 

 

 

Gráfico 27 - Qual o orçamento que a sua instituição afeta à Educação Ambiental 

(atividades próprias ou apoios a projetos das organizações) 

Quando questionados se já estavam envolvidos em alguma ação de Educação 

Ambiental, 16 responderam que “sim”, como podemos observar no Gráfico 28.  

 

Gráfico 28. A instituição da qual faz parte já esteve envolvida em alguma ação 

/projeto de Educação Ambiental? 

 

Sobre qual a atividade, obtivemos 16 respostas  das quais apenas 7 responderam quais 

foram as atividades que desenvolveram entre elas estão: Palestras/workshops, limpeza 

do rio, Promoção de valores ambientais, campanhas de sensibilização alusivas a 

diversas matérias, visitas a estações de tratamento, conferências, todo o tipo de 

reciclagem e na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, onde trabalham fazem 

educação ambiental com escolas, visitantes e outros grupos organizados.  

Entretanto consideramos insuficiente esse número e vemos como uma oportunidade de 

expandir e alargar o intercâmbio de saberes e ações sobre a Educação Ambiental. 



 

 

 

Apesar de desconhecerem se um município já realizou alguma campanha de Educação 

Ambiental (Gráfico 29) apontam ser mediano a política de Educação Ambiental. 

Assim, detectados uma incongruência nas respostas dos nossos inquiridos das quais é 

preciso investigar. 

 

Gráfico 29. O seu município promove ou promoveu alguma campanha de 

Educação Ambiental sobre resíduos, energética, qualidade do ar? 

 

No Gráfico 30, “as publicações” se destacam com o maior percentual dentre os 

recursos pedagógicos produzidos. Visualizamos também um número expressivo de 16 

respostas das quais 12 já produziram material pedagógico e isso eventualmente 

configura numa abertura para o processo da Educação. Contudo, seria necessário um 

exame mais detalhado sobre as mesmas, para saber que tipo é, e se estão mesmo 

alinhadas aos princípios que este projeto defende. 

 

 

Gráfico 30. Assinale qual o recurso pedagógico produzido 



 

 

Sem embargo, a maioria dos questionados definem como “média”, como consta no 

Gráfico 31. Nós, Aspea, consideramos ainda muito insuficiente por parte das 

autarquias o que dificulta o trabalho da própria associação.  

 

 

 

Gráfico 31. Como considera a política de Educação Ambiental do seu município? 

 

 Recomendações 

● Os dados apresentados precisam ser  analisados à luz da Estratégia Nacional de 

Educação Ambiental, comparados com relatório da Agência Portuguesa do 

Ambiente e com os documentos da Câmara Municipal de Aveiro.  

● A ausência de estratégias definidas de Educação Ambiental para áreas do ar, 

resíduos e energia. 

● Necessidade de campanhas voltadas ao preparo para a  participação social dos 

indivíduos nas questões ambientais. Dentre dos grupos auscultados estão 

principalmente os decisores políticos, grandes empresas poluidoras, 

comerciantes dentre outros; 

 

 

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável 

por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

 


