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Projetos para 2018



Iniciativas e ações 2017



Educação Ambiental

Protocolo de Parceria com Valorsul, 
no âmbito da Comunicação e Educação Ambiental

• Comunicação e educação ambiental estratégicas
nos domínios da água e dos resíduos, em Lisboa e
nos municípios da área da Valorsul

Sinergias Ambientais entre as duas empresas



Educação Ambiental

Praias Fluviais/”Água Limpa, Praia Limpa”
6 praias, 6 dias, 2 ações por dia/praia

• Praias galardoadas com a Bandeira Azul em concelhos de influência da Águas de Vale do Tejo
(Oliveira do Hospital, Mação, Reguengos de Monsaraz, Vila de Rei, Guarda e Seia)

• Sensibilização dos veraneantes e das comunidades locais para a preservação da Água, para o 
importante papel que temos na melhoria da qualidade dos nossos recursos hídricos

• Mais de 300 participantes



Educação Ambiental

Visitas e ações

• 62 visitas a infraestruturas EPAL e Águas do Vale do Tejo
• 1 100 visitantes
• 48 ações de sensibilização
• No âmbito da Ciência Viva 2017 efetuaram-se visitas a 2 ETA 

e 3 ETAR

Serviços Educativos
do Museu da Água

• 334 visitas guiadas a Escolas
• Cerca de 11 000 visitantes



Educação Ambiental

Iniciativas com Organizações 
Não Governamentais do Ambiente

• Ação de plantação de árvores na Asseiceira

• Ação de limpeza da Ribeira da Laje

• Apoio ao 1º Jantar de Gala da LPN, com a presença 
doo Presidente da República e  outros ilustres

• Apoio à Campanha “Beba Água da Torneira”



Ações de Sensibilização

• Esc. Secundária do Restelo
venda FF, instalação de bica, palestras pelo 
Laboratório Central da EPAL e Valorsul
• Colégio Sagrado Coração de Maria
Uso eficiente da água, atividade História Sensorial da 
Água
• Hora do Planeta
• 1º Enc. Internacional História da Natureza e 
Ambiente
• II Enc. da Rede Portuguesa de História Ambiental
• Parceiros do projeto Família Oeiras Ecológica
• Distribuição a todas as Escolas da cidade de 

Lisboa da Edição Especial Beep, do Jornal “Águas 
Livres 

Educação Ambiental



Educação Ambiental

Laboratório de Água da EPAL, na KidZania

A atividade

• Formação sobre o Ciclo Urbano da Água, com 
a visualização de um filme

• Análise de uma amostra de água para avaliar 
a presença do cloro e os valores de pH

• Prova de cheiro e sabor a quatro amostras de 
água

• Dicas para aprender a beber água com mais 
satisfação



Laboratório de Água da EPAL - KidZania

237 mil visitantes/ano

40% visitantes são do distrito de Lisboa



O ano de 2018

150 anos de EPAL



Iniciativas Futuras

Projetos prioritários

Alvos – Escolas, Centros de Dia, Estabelecimentos Hoteleiros e de Restauração da cidade de Lisboa (numa só 
ação a EPAL alcança diversos públicos com que tem relacionamentos diferenciados)

1. Envolver a comunidade no uso eficiente da água

Objetivos – Incentivar ao uso eficiente da água e à partilha de boas práticas ou novas ideias ou projetos com 
toda a comunidade

Metodologia – identificação e reporte de boas práticas, avaliação das práticas, reconhecimento e divulgação 
dos melhores exemplos em diferentes áreas ou novas ideias a implementar
- Comunicação direcionada às Escolas, Centros de Dia, Estabelecimentos Hoteleiros e de Restauração
- As 24 Juntas de Freguesia da cidade de Lisboa serão os canais privilegiados de comunicação com os 
públicos-alvo
- Cada um dos públicos apresentará as suas ideias nas categorias sensibilização e práticas, ou novos    
projetos,  e serão selecionados os melhores

desenvolvimento de janeiro a junho de 2018



2. Lançamento do Projeto Educação Ambiental para Clientes Lisboa (domésticos e instituições de
solidariedade social)

Alvos – Famílias/Clientes da EPAL; Instituições de solidariedade Social da cidade de Lisboa

Metodologia – passará por um trabalho de proximidade a realizar junto das famílias e Instituições, no sentido 
de lhes incutir um espírito de boas práticas ambientais nos seus hábitos quotidianos, recomendando a 
implementação de algumas boas práticas
- Caracterizar, identificar e analisar os hábitos ambientais das famílias participantes
- Desenvolver um plano de recomendações de gestão sustentável nas várias vertentes ambientais abordadas
- Promover a eficiência sustentável dos recursos naturais
- Identificar os potenciais de poupança na habitação e obter uma redução efetiva de consumo dos recursos
- Avaliar evolução de consumos anualmente, e demonstração da poupança anual em euros e redução de 

CO2

previsão de arranque setembro de 2018

Iniciativas Futuras

Objetivos – fomentar in loco a alteração de comportamentos e sensibilizar famílias e Instituições para as 
temáticas da água, da energia, dos resíduos e do consumo sustentável contribuindo para a diminuição dos 
consumos e aumento da reciclagem.



Iniciativas Futuras

Celebração de protocolos com ONGA
Cooperação/apoio em projetos ambientais

- Despertar para a Natureza

- Saídas de campo com alunos das escolas da área da Águas do Vale do Tejo

- Saídas de campo em Monsanto – projeto piloto de ATL férias páscoa para filhos dos Trabalhadores da 

EPAL e no futuro para a comunidade

- Criação de uma bolsa de voluntários/trabalhadores da EPAL para se associarem a iniciativas das ONGA

- Sensibilização das Câmaras Municipais da Águas do Vale do Tejo para a reutilização de águas de 1º 

tratamento das ETAR da nossa empresa, para rega de jardins e lavagem de ruas

- Campanha de sensibilização dos cidadãos para o correto encaminhamento das sobras e das embalagens 

de medicamentos

- Sensibilização da Câmara Municipal de Lisboa para a introdução de jardins de sequeiro na zona urbana



“Vivemos uma época perigosa. 
O Homem domina a Natureza, antes de ter 

aprendido a dominar-se a si mesmo.”

Albert Schweitzer
(Prémio Nobel da Paz – 1952) 


