Notícias
Categoria: Ambiente

A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha recebeu hoje, dia 5 de outubro, do Município
de Constância, os “Testemunhos da Rota”, no âmbito da iniciativa “Rota dos 20 anos das EcoEscolas”. No momento simbólico que decorreu no edifício dos Paços do Concelho estiveram
presentes o Vereador Arsénio Cristóvão e o engenheiro Tiago Lopes, do Município de
Constância, sendo a autarquia de Vila Nova da Barquinha representada por Fernando Freire,
Presidente da Câmara, Ricardo Honório, Vereador, e Alexandra Carvalho, do Gabinete Técnico
Florestal.
Mais tarde realizou-se a sessão de entrega dos “Testemunhos da Rota” ao Diretor do
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, Paulo Tavares.
A iniciativa Rota das Eco-Escolas! “Rota dos 20” coordenada pela ABAE | Programa EcoEscolas, assinala os 20 anos das Eco-escolas em Portugal, colocando o enfoque na
mobilidade sustentável. Esta iniciativa visa alertar a comunidade escolar para a importância de
uma mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva, através do envolvimento de toda a
comunidade escolar, e município, na procura e proposta de soluções. Decorre em 20 regiões
(distritos do continente e as duas regiões autónomas) tendo-se iniciado em 22 de abril de 2015
– Earth Day | World Day of Action Eco-Schools.
A Rota das Eco-Escolas! “Rota dos 20” terá início na Escola D.Maria II de Vila Nova da
Barquinha, seguindo para a Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha, ambas EcoEscolas do concelho.
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Os “Testemunhos da Rota” contêm três elementos: o “Pergaminho” onde cada escola do
Agrupamento de Escolas, colocará pelo menos uma sugestão e um compromisso para a
melhoria da mobilidade, uma “Bandeira” que será assinada por todos os intervenientes no
Programa Eco-Escolas do distrito de Santarém, um “Livro das Escolas” onde cada Eco-Escola
colocará mensagens sobre o que é para si ser Eco-Escola, e um “Livro dos Municípios” que se
destina a recolher ideias, sugestões e mensagens sobre o projeto e sustentabilidade.
Os testemunhos onde serão registadas opiniões e sugestões, percorrerão as Eco-Escolas do
Município de Vila Nova da Barquinha, o qual será responsável por os passar, da forma mais
sustentável que conseguir, ao próximo município, que será o de Torres Novas.
Saiba mais em
https://www.facebook.com/rotaecoescolas;
http://eco-escolas.wix.com/rotaecoescolas
http://rotados20.abae.pt/
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