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AVEIRO

Projecto europeu debate
efeitos das alterações
climáticas nos oceanos
Ambiente Parceiros do EduCO2cean (da Escócia, da Polónia, de Espanha e de
Portugal) reuniram-se em Aveiro, para fazer uma avaliação global do projecto
D.R.

Projecto tem conclusão prevista para Agosto

No âmbito do projecto europeu EduCO2cean, sobre as
causas e os impactos das alterações climáticas no mar e
oceanos e respectivas medidas
de mitigação, apoiado pelo
programa ERASMUS+ e coordenado pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental, realizou-se uma reunião, na
cidade de Aveiro, que decorreu
entre os passados dias 2 e 4,
com todos os parceiros internacionais (Escócia, Polónia, Espanha e Portugal).
De acordo com a organização, este evento aconteceu com

o propósito de fazer uma avaliação global do projecto, de forma a definir estratégias para garantir a continuidade das metodologias desenvolvidas, aquando do término do financiamento
do projecto, previsto paraAgosto.
Segundo o coordenador do
projecto, Joaquim Ramos Pinto, presidente da direcção nacional da ASPEA, esta reunião
serviu para “consolidar alguns
trabalhos em fase de conclusão e deixar alguns desafios
para o futuro”.
Do projecto EduCO2cean, resultará um e-book - “Altera-

ções climáticas e redução da
pegada de carbono nos oceanos”; um portal de educação
para estabelecer uma comu-

nidade de aprendizagens colaborativas; uma revista digital
com conteúdo científico e experiências pedagógicas; e a disponibilização de conteúdos audiovisuais.
Este projecto permite a comunicação de ciência e a transferência de conhecimentos à
sociedade, através dos jovens,
a partir de actividades pedagógicas desenvolvidas em contexto curricular, sendo uma
oportunidade dada aos alunos
para sensibilizar os cidadãos
sobre as problemáticas associadas às alterações climáticas
e os seus efeitos no oceano.
Neste momento, já é possível
aceder a uma plataforma web
(www.educo2cean.org), onde
se podem encontrar recursos
de apoio a professores e alunos
assentes nos oito eixos temáticos desenvolvidos no projecto.
A ASPEA está a estabelecer
uma parceria de apoio a actividades a desenvolver na rede
“Escola Azul”. |

AVISO
REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO MUNICÍPIO
DE ALBERGARIA-A-VELHA
António Amaral Loureiro e Santos, Presidente da Câmara Municipal
de Albergaria-a-Velha, faz público que, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, conjugado com o artigo 139.º do Código de Procedimento Administrativo, o Regulamento de Concessão de Benefícios
aos Bombeiros Voluntários do Município de Albergaria-a-Velha, foi
aprovado pela Assembleia Municipal, em sua Sessão Ordinária, de 23
de fevereiro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em
reunião ordinária de 07 de fevereiro de 2018, o qual entra em vigor no
prazo de quinze dias a contar do dia seguinte ao da sua publicação do
Diário da República.
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos locais de estilo, nas Juntas de Freguesia e publicado no sítio institucional do Município, em www.cm-albergaria.pt
Paços do Município de Albergaria-a-Velha, 27 de fevereiro de 2018
O Presidente da Câmara Municipal
(António Augusto Amaral Loureiro e Santos)
(Diário de Aveiro n.º 10.965, de 11-05-2018)

