OBJETIVOS DAS JORNADAS
- Divulgar projetos, programas e equipamentos de Educação Ambiental
- Promover informação sobre recursos naturais e serviços dos ecossistemas
- Difundir resultados de estudos de investigação sobre a gestão de áreas protegidas
- Promover o conhecimento e a valorização dos recursos naturais e culturais locais
- Promover a troca de experiências, aprendizagens e boas práticas de sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO
Professores dos diferentes níveis de ensino e educadores de infância, educadores ambientais, estudantes, técnicos de ONGs e autarquias, investigadores e cidadãos
ESTACIONAMENTO
Parque de estacionamento pago no Palácio de Cristal.
ACREDITAÇÃO
As Jornadas serão acreditadas para Educadores de infância e professores do Ensino
Básico e Secundário, pelo Centro de Formação FAPAS, para efeito de formação contínua de professores (15h).
MOSTRA DE CARTAZES
Os participantes poderão enviar ou entregar posters sobre experiências de educação
ambiental até 20 de Março no FAPAS, Rua das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila
Nova de Gaia).
APRESENTAÇÕES LIVRES
Há um tempo reservado para a livre apresentação de projetos não incluídos no programa (máximo 10 minutos por projeto).
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Boletim anexo a enviar até 20 de Março de 2020 para:
FAPAS, Rua das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila Nova de Gaia).
Email: fapas@fapas.pt
www.fapas.com
PREÇO DE INSCRIÇÃO
Sócios efetivos do FAPAS, estudantes e desempregados: 30,00 € (fazer prova)
Sócios da Associação Portuguesa de Geografia: 40,00 €
Não Sócios: 50,00 € (Pode inscrever-se como sócio em simultâneo, para usufruir da
taxa reduzida).
A taxa de inscrição incluí participação no programa das Jornadas e documentação
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os dados recolhidos destinam-se, exclusivamente, à organização das Jornadas e ao
envio de convites para futuras iniciativas.
O FAPAS disponibiliza um Livro de Reclamações.
APOIO:
ORGANIZAÇÃO:

PROGRAMA

(Versão de Dezembro 2019, sujeita a atualização)

27 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)
10h00 Sessão de abertura
10h30 Visita à exposição de posters
11h00 Coffee break oferecido pela CM Porto
11h30 Porto: uma cidade inspirada na Natureza - Câmara Municipal do Porto
12h00 Turismo e ambiente – Mestre Vítor Pereira (Consultor em Gestão, Turismo e
Desenvolvimento Sustentável)
12h30 Ética ambiental - Professor Luís Vicente (Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa)
13h00 Intervalo para almoço oferecido pela CM Porto
14h30 Botânica - Professor Carlos Aguiar (Instituto Politécnico de Bragança)
15h00 Serviços dos ecossistemas – Doutora Vânia Proença (Instituto Superior Técnico
da Universidade de Lisboa)
15h30 Vespa velutina – Professor João Carvalho (Departamento de Biologia da
Universidade de Aveiro)
16h00 Coffee break oferecido pela CM Porto
16h30 Alterações Climáticas – Professora Ana Monteiro (Faculdade de Letras da
Universidade do Porto)
17h00 Floresta - Eng. Paulo Pimenta de Castro (Consultor e presidente da Direção da
Acréscimo, Associação de Promoção ao Investimento Florestal)
17h30 Fogos Florestais – Professora Fantina Tedim (Faculdade de Letras da Universidade do Porto)
18h00 Ambiente urbano – Professor Rio Fernandes (Faculdade de Letras da Universidade do Porto)
28 DE MARÇO (SÁBADO)
10h00 Apresentações Livres
10h30 A Quinta de Chão de Carvalhos, um projeto nos 30 anos do FAPAS – Doutor
Nuno Gomes Oliveira (FAPAS)
11h00 A presença de flamingo-comum (Phoenicopterus roseus) na Ria de Aveiro –
Mestre em Ciências das Zonas Costeiras Álvaro Reis (FAPAS)
ORGANIZAÇÃO:

APOIO:

11h30 Ética Ambiental com Crianças - Um estudo em Educação Ambiental para a
construção de uma cidadania participativa – Jorge Moreira (Investigador no Centre for
Functional Ecology, Science for People & the Planet da Universidade de Coimbra e do
Grupo Societies and Environmental Sustainability da Universidade Aberta / FAPAS)
12h00 Os dez anos Clube de Ornitologia do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar e a sua experiência em Educação Ambiental - Mestre Paulo Belo (Agrupamento
de Escolas de Vila Pouca de Aguiar)
12h30 À (re)descoberta da Camarinha – Bruno Almeida, Margarida Coelho e Sílvia
Rocha, (The Camarinha Project)
13h00 Intervalo para almoço oferecido pela CM Porto
14h30 – 16h30 Ateliers em simultâneo:
1. Observação e interpretação de organismos da praia rochosa em contexto de sala de
aula. Como fazer um algário - CMIA Matosinhos
2. O sabor da diversidade – Xana Sá Pinto, Sara Aboim, Lisa Afonso (UA, ESSE,FPCE, UP)
17h00 Sessão comemorativa dos 30 anos do FAPAS e sessão de encerramento
29 DE MARÇO (DOMINGO)
08h30 - 13h00 Visitas de estudo com partida da frente do Palácio de Cristal:
Parque Oriental do Porto
Reserva Ornitológica do Mindelo
Reserva Natural do Estuário do Douro
15h00-18h00 Visita de estudo com partida da frente do Palácio de Cristal:
Sítio da Rede Natura 2000 Barrinha de Esmoriz

ORGANIZAÇÃO:

APOIO:

FICHA DE INSCRIÇÃO

Custo da inscrição: 50€. 30€ para sócios efetivos do FAPAS, estudantes e desempregados.
40€ para sócios da APG (Associação Portuguesa de Geógrafos)
Nome:

E-mail:

Endereço:

Instituição:

C. Postal:

NIF:

Telefone:

Caso pretenda que o NIF conste na fatura/recibo

Estudante,
desempregado
sócio do FAPAS
ou da APG?

Sim

Forma de Pagamento
(assinale):

Não

A inscrição apenas será confirmada após o envio da digitalização do cartão de
estudante atualizado ou, no caso dos sócios, a verificação de que as quotas estão em
dia para secretariado@fapas.pt.

Transferência Bancária
Cheque

Pretende enviar e expor cartaz de divulgação?

A transferência bancária deverá ser feita para o
NIB 003300004533319667205 (indicar data).
O cheque deverá ser emitido à ordem de FAPAS e enviado para FAPAS,
Rua das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila Nova de Gaia)
Sim

Título:

Não
As Jornadas serão acreditadas para efeito de Formação Contínua de Professores (15h). Caso pretenda acreditação, assinale aqui.

Ateliers (dia 28 de Março das 14.30h às 16.30h) Assinalar com os nºs 1 e 2 a ordem de preferência
1 | Atelier: Observação e interpretação de organismos da praia rochosa em contexto de sala de aula. Como fazer um algário.
2 | Atelier: O sabor da diversidade.
Visitas de Estudo (dia 29 de Março) - Assinale caso pretenda ir às visitas de estudo
Indicar a ordem de maior para a menor preferência de 1 a 3, em que um é a maior preferência e 3 a menor nas visitas da
manhã (A, B e C), e se está interessado na visita da tarde (visita D)
A | Parque Oriental do Porto
B | Reserva Ornitológica do Mindelo
C | Reserva Natural do Estuário do Douro
D | Sítio Rede Natura 2000 Barrinha de Esmoriz
Pretende Acreditação de Docentes do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua? *
Se não for Docente queira responder "Não". Caso seja Docente e queira obter 15 horas de Acreditação,
há um custo extra de 10€, que deverá pagar por transferência e enviar o comprovativo para:
secretariado@fapas.pt

Durante o evento será realizada recolha de imagens para divulgação em diversos suportes de comunicação. Autoriza a utilização de imagens e dos dados pessoais da ficha de inscrição para a atividade da
associação, assegurando o cumprimento do regulamento de proteção de dados. *

Sim
Não

Sim
Não

A inscrição apenas será realizada após a receção do pagamento. Caso seja estudante a confirmação da inscrição fica também sujeita
à receção da digitalização do cartão de estudante atualizado (enviar para secretariado@fapas.pt).
O prazo limite de inscrição é 20 de Março de 2020. Enviar ficha de inscrição preenchida para secretariado@fapas.pt, ou FAPAS, Rua
das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila Nova de Gaia) | Telefone: 22 200 24 72
Se pretender receber informações futuras do FAPAS, por e-mail, assinale aqui

ORGANIZAÇÃO:

APOIO:

Pretendo inscrever-me como associado do FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens (*),
na modalidade de:
Sócio Aderente (Nº 3 do artº.3º do Estatutos – ISENTO DE QUOTA) (**)
Sócio Efetivo (Nº 2 do artº.3º do Estatutos – QUOTA mínimo 10,00 €/ano) (***)
Nome:
Morada:
Código Postal:
Data de Nascimento:

Profissão:

BI/CC:

NIF:

E-mail:

Telefone:

(***) Transferi para o NIB 0033.0000.45333196672.05, e junto comprovativo, a quantia de €
(mínimo € 10,00/ano) relativa à quota do ano em curso e fico a aguardar o respetivo recibo.
Tomei conhecimento do RGPD (****) e autorizo a recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos exclusivamente para uso do FAPAS.
Assinatura:
Data:

(*) O FAPAS é uma organização não governamental de ambiente, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída em 1990 por cidadãos com
longa experiência no domínio da conservação da Natureza, vocacionada para a promoção de ações que visam a conservação ativa da biodiversidade e dos ecossistemas.
Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens.
Rua das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila Nova de Gaia)
www.fapas.pt
fapas@fapas.pt
NIF 502 732 202 – CAE 94992
(**) ARTº. 3º DOS ESTATUTOS DO FAPAS - SÓCIOS
A associação terá um número ilimitado de sócios, que se distribuirão pelas seguintes categorias: fundadores, efetivos e aderentes.
3. São sócios aderentes os que se inscrevam como tal.
a) Os sócios aderentes estão isentos de pagamento de quota;
b) Os sócios aderentes gozam o direito de participar nas atividades da associação, nas condições a fixar pela direção, e de receber informação via
informática sobre as atividades.
c) Os sócios aderentes obrigam-se a respeitar os princípios da associação e da conservação da natureza e da biodiversidade.
(****) RGPD (REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS - EU 2016/679)
Os dados pessoais aqui recolhidos, para efeito de envio de informações e (no caso dos sócios efetivos) quotização, serão guardados enquanto a
relação de associado se mantiver. Se pretender que os dados sejam corrigidos, restringidos ou eliminados, deve contactar o FAPAS, via email, para
fapas@fapas.pt, ou através de carta registada para a morada acima indicada.
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