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Objetivos 
do 

diagnóstico 

Analisar as caraterísticas 
do perfil dos usuários 
(potenciais) e o grau de 
envolvimento da 
comunidade local 
 

Auscultar  os 
problemas 
socioambientais 
que mais 
preocupam a 
sociedade local  

Auscultar as 
representações sobre o 
papel que a QEM pode 
ter a nível local/regional 

Entidades entrevistadas: 
Empresas ramo agrícola, hoteis, juntas de freguesia, grupos de bombeiros, 
grupos de jovens, associações culturais e educativas, associações de 
profissionais, agrupamento de escolas de Oliveirinha, Casa Municipal da 
Juventude 
 



Que temas/áreas as entidades querem trabalhar em conjunto? 

Hortas e alimentação 
saudável/A.Biológica/ 
plantas aromáticas) Vs.  
Produtos agroquímicos 

Património 
construído e 
costumes 
tradicionais/ 
reconstituição 
de atividades 

Património 
arqueológico no espaço 

da QEM (pesquisa e 
divulgação) 

Biodiversidade (fauna e flora, fungos) 
autóctone/ espécies invasoras/bosques 
comestíveis/ gestão integrada de áreas 
protegidas/ prevenção incêndios 
florestais 

Atividades de bem-estar na natureza 

Água (importância 
da 
preservação/fontes 
de rega e energia na 
QEM /relação com  
Alterações 
Climáticas) 

Desperdício alimentar  



Elementos a potenciar 

Quase todas as entidades entrevistadas vêm potencialidades de 
desenvolvimento (social, pedagógico, de conservação ou lazer) na QEM 

Existe potencial envolvimento de mais segmentos da população local a 
curto e médio prazo (necessidade de auscultações complementares) 

Necessidade de maior aproveitamento e divulgação dos espaços (ex. 
hortas familiares, espaço natural, junto da população do centro de 
Aveiro) e de diversificação de abordagens (Educação pelas artes) 

Alguns problemas socioambientais  não foram mencionados como temas 
a trabalhar na QEM (resíduos) mas outros sim (hortas 
pedagógicas/subsistência (desemprego) e alimentação saudável; 
conservação da biodiversidade /floresta inclusiva da comunidade local 



Campos de férias (J.F.Stª 
Joana, Casa Povo 
Oliveirinha,…) 

Caminhadas/corridas 
organizadas/solidarieda
de (Casa Povo 
Oliveirinha; J.F. São 
Bernardo (3); 
A.H.Bombeiros Novos) 

Teatro e dança com 
tema/cenário sobre a 
QEM (J.F. São 
Bernardo) 

Atividades de bem-estar 
- cuidadores 
(S.C.M.Aveiro-QEM; A. 
Bombeiros Velhos) 

Parte prática de cursos 
(Academia de Saberes) 

Hortas (famílias dos 
bombeiros; 
colaboradores  Hotel 
“Moliceiro”) 

Atividades na floresta (ex. 
Hotéis: “Moliceiro”, “Meliá”) 

Recolha e criação de 
conteúdos históricos 
sobre a QEM (ADERAV) 

Parceria Grupo de Ação 
Local -Portugal 2020 
(AIDA) 

Entidades 
propõem à 

QEM: 



Definir e divulgar 2 eixos temáticos de atuação local/regional da QEM:  
->Agricultura/alimentação sustentável (ambiental e socialmente)  
->Gestão integrada e participada da área natural da QEM) 

Proposta de Estratégias 

Implementar um programa de formação nas áreas: Educação comunitária, pedagogia 
social, interpretação do património, recuperação ecológica, estratégias pedagógicas 
inovadoras.  

Implementar estratégias de avaliação/reflexão (comunidade de práticas) sobre a 
ligação à população local, e ampliar rede de parcerias, incluindo com outros 
equipamentos centros de educação ambiental. 



OBRIGADA!  
saracostacarvalho@gmail.com 


