FICHA NO 8

Para
fazer
comuem
nidad
e!

INTERVENÇÕES NAS LINHAS DE ÁGUA E MARGENS
Atualmente, muitos resíduos chegam
aos rios e mares, colocando em causa a
sobrevivência de espécies e o equilíbrio
de ecossistemas. Para além do trabalho
de sensibilização com vista à mudança
de comportamentos por parte da
comunidade de modo a que este flagelo
termine, é importante promover ações
de limpeza das linhas de água, que
ajudam a minimizar o problema da
acumulação de lixo nas margens e leitos
e a educar os participantes, por vezes
alheados deste problema ambiental.

As intervenções devem ser planeadas
e devem ser definidos os objetivos e
medidas que visam obter o bom
estado dos cursos de água.

A limpeza de linhas de água visa
retirar do leito e das margens os
elementos estranhos e que
constituam barreiras ao normal fluxo
da água. No entanto, não pode ser
confundida com a limpeza total
que destrói a vegetação natural
ribeirinha, com a consequente
desestabilização das margens e o
favorecimento da proliferação de
espécies invasoras.

Descobre mais aqui!

www.serrasdoporto.pt

Ambiente
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INTERVENÇÕES NAS LINHAS DE ÁGUA E MARGENS
O desafio que te lançamos é organizares uma ação de limpeza de um rio ou ribeira no território
do Parque das Serras do Porto, englobada num plano de ação que envolva a comunidade e a
sensibilize para esta temática. Para tal, sugerimos que reúnas alguns colegas e façam o seguinte:
•

Criem um cartaz/convite para uma ação de esclarecimento e sensibilização na escola que vise
informar e convidar mais professores e turmas a envolverem-se na iniciativa;

•

Redijam uma nota de imprensa a propósito da ação de limpeza e enviem para os Órgãos de
Comunicação Local e Nacional;

•

Convoquem parceiros como os Municípios de Gondomar, Paredes e Valongo, o Parque das
Serras do Porto, a LIPOR, ONGA e empresas locais de modo a integrar várias entidades com
competências e interesse na temática (algumas destas entidades podem dar uma ajuda no
que toca aos recursos materiais necessários);

•

Elaborem questionários a serem realizados antes e após as ações para recolher informações
junto da população local;

•

Elaborem cartazes para colocação na escola a promover as ações levadas a cabo;

•

Criem uma página numa rede social para divulgação e partilha de atividades desenvolvidas,
com o apoio de turmas e professores da área das tecnologias;

•

Publiquem as atividades desenvolvidas no jornal escolar, caso exista;

•

Organizem uma palestra com convite a toda a comunidade;

•

Mantenham a vigilância/observação/registo de ocorrências e as ações de melhoria ao longo
de todo o ano letivo e incentivem à continuidade do projeto;
Adotem um troço de rio ou ribeira para monitorizar regularmente o seu estado ecológico,
solicitando ao Parque das Serras o Kit Projeto Rios.

Descobre mais aqui!

www.serrasdoporto.pt
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