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I - Campanha Cartão por Alimentos 

A Câmara Municipal de Aveiro, a ERSUC e o Banco de Alimentar de Aveiro uniram-se 

para reforçar o apoio da recolha seletiva, desta vez relativamente ao cartão. Assim além do 

depósito normal de cartão no papelão -  ecoponto azul;  os cidadãos também poderão optar por 

entregar papel cartão nos armazéns do banco alimentar ou nas Escolas do Município, ato que 

reverterá em favor de alimentos para o Banco Alimentar de Aveiro, na sucessão do programa 

papel por alimentos. Esta campanha surge no seguimento das atividades anuais de educação 

ambiental propostas na candidatura à Bandeira Azul 2015, intitulada este ano: “Faz da Mudança 

a tua praia!”, 

Pretende-se desta forma contribuir, não só para o reforço do apoio às Instituições 

apoiadas pelo Banco Alimentar como simultaneamente contribuir para uma maior 

consciencialização dos cidadãos para uma Separação Inteligente de matérias-primas com vista 

ao cumprimento das metas do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, PERSU 2020, que 

visa a valorização dos resíduos como recursos, aumentando as metas de reutilização e 

reciclagem e redução das metas de resíduos urbanos em aterro. 

 

 

 

 

 



II – Eco-Cine sensibiliza para as questões ambientais 

 

A Câmara Municipal de Aveiro promove, no próximo dia 17 na CASA da Juventude, a 

iniciativa Eco-Cine. Dinamizada no âmbito da Candidatura à Bandeira Azul, esta ação tem como 

objetivo sensibilizar os alunos para as diversas problemáticas ambientais do século.  

Pretende-se ainda com o Eco-Cine promover comportamentos cívicos adequados e 

sensibilizar para a melhoria da qualidade de vida, através da projeção de filmes/documentários 

de temática ambiental, sendo complementada por um debate/conversa participada, orientada por 

um técnico da respetiva área. 

As inscrições são gratuitas e limitadas a 40 participantes, até dia 10 de abril, na CASA 

Municipal da Juventude, ou através do email: cmjuventude@cm-aveiro.pt. A ação destina-se aos 

jovens do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


