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NOTA DE IMPRENSA  

SEMENTES DE “ÁGUA E RIOS” PARA PROTEGER O TEJO 

Tejo, 9 de Junho de 2010 

O Workshop "Água e Rios" realizou-se no passado dia 6 de Junho de 2010 num 

projecto da iniciativa da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e do proTEJO - 

Movimento Pelo Tejo, no Auditório do Centro de Interpretação e Educação 

Ambiental do Cais da Vala de Salvaterra de Magos. 

Esta actividade contou com a presença de técnicos das autarquias vizinhas, de 

escola profissional, de associações de desenvolvimento regional, de educadores e 

de cidadãos que consideraram os projectos ambientais como relevantes para 

desenvolvimento e aplicação pelas suas organizações, tendo os alunos da Escola 

Profissional Almirante Reis respondido favoravelmente ao desafio de criar um 

grupo que venha a intervir nos sete rios que coabitam com as sete colinas de 

Lisboa. 

As sementes da “água e rios” foram lançadas num ambiente informal e com uma 

riqueza comunicacional que permitiu transmitir aos presentes uma grande 

motivação para melhor conhecimento e realização de intervenções nos rios 

próximos de si. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Ana Cristina 

Ribeiro, encerrou o evento tendo anunciado que o Município de Salvaterra de 

Magos irá iniciar o processo de adesão ao proTEJO. 

Aqui ficam as extraordinárias apresentações dos projectos ambientais para que as 

conheçam e divulguem. 

Folheto Projectos Ambientais "Água e Rios" 

A. Projecto Rios - Une Pessoas e Rios - Bacia hidrográfica do Tejo 

B. ECOCLUBES e Programa Água do projecto "Jovens, ambiente e cidadania" - OPE - Organização para a 
Promoção dos EcoClubes 

Video 1 - Jovens com um Desejo Profundo de Mudar o Mundo 

Video 2 - Manifestação Ambiental no Rio Douro 

C. "A escola no Tejo” - JuvenTejo – Associação Juvenil Tejo Vivo 

Video - O Tejo é... 

D. "Rede Portuguesa de Educação Ambiental de Água e Rios" - SETA – Sociedade Portuguesa para o 
Desenvolvimento da Educação e Turismo Ambientais 

E. “Eco Educação Sustentável” – Projecto Museu do Mundo 
 

http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/Folheto_Agua_e_Rios.pdf
http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/02_projecto_rios.pdf
http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/01_Ecoclubes.pdf
http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/01_Ecoclubes.pdf
http://www.vimeo.com/12409080
http://www.vimeo.com/12407233
http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/03_JuvenTejo.pdf
http://www.vimeo.com/12407958
http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/04_RedePortuguesaEdAmbiental_SETA.pdf
http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/04_RedePortuguesaEdAmbiental_SETA.pdf
http://sites.google.com/site/protejomovimento/workshop/05_Museu_Mundo.pdf

