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Observações

Os produtos elegíveis para venda serão os
horto‐frutícolas, transformados
Criação de uma rede de lojas
alimentares vegetais ou animais (doces,
itinerantes de mercado local com
licores, chouriços…) e outros artesanatos
abertura de 2 mercados em Cadaval e
não alimentares provenientes de
Leiria/Ourém
agricultores/artesãos acompanhados e
próximos de cada mercado.
Oficina das Ervas Comestíveis /
Transversal
Saídas de Campo
Campo de voluntariado de recolha de
sementes/frutos
Ciclo de conferências sobre ambiente
e qualidade de vida
Quinzena da floresta e da água
Semana Europeia da Mobilidade
Projecto DNUEDS – “Como melhorar
a qualidade ambiental da minha
escola?”
EduCamp (continuação do projecto;
realização de um Workshop em
Portugal)
Acção de formação em contexto, em
parceria com a CN da UNESCO, RTP,
CM TVedras, ESCO
Preparação a uma candidatura
Europeia ao programa SiS (Science in
Society)
Atelier sobre Desenvolvimento
Sustentável para professores

Calendário

nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd

nd

nd
nd

Herbário (Colheita e identificação de
plantas da flora regional)

nd

Chouriços (workshop de confecção)

nd

Construção de cartazes alusivos à
poupança de energia;

nd

Elaboração do poster ECO‐código –
actividade promovida pela ABAE;

nd

a integrar no Plano de Atividades do CREIAS
se houver essa intenção
Decoração de estruturas em forma de
bicho – actividade promovida pelo
CEATV
Comemoração do dia mundial do
ambiente

nd
nd

2ª Edição do Encontro das Sementes
Locais em Fevereiro de 2012

nd

Oficina de Preparação de Produtos de
Limpeza Caseiros e Ecológicos em
Março de 2012

nd

Olhar o Rio Grande

Levantamento fotográfico de vários pontos
do Rio Grande; Levantamento da fauna e
flora;Divulgar, os pontos fortes, fracos,
oportunidades e ameaças do Rio Grande

nd

