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 Beatas na construção 
O e-tijolo, do ISQ, é feito 
em parte com beatas 
de cigarros, o que o 
torna mais leve e com 
melhores propriedades 
de isolamento

  Menos plástico, 
menos poluição 
A Inokem oferece 
soluções de limpeza 
ecológicas e aposta 
no refill

 Sensibilizar para 
conservar O projeto 
Ocean Action, do 
CIIMAR, promove 
ações de boas práticas 
aplicáveis à conservação 
dos ecossistemas 
marinhos, sobretudo 
entre crianças e jovens

teve o apoio da ANP|WWF e da Docapesca, 
e contou ainda com representantes, no seu 
advisory board, da Autoridade Tributá-
ria, da Autoridade Nacional de Gestão das 
Pescas e do IPMA, entre outros. Este é um 
tema crucial para a proteção dos oceanos: 
calcula-se que as pescas ilegais e não re-
portadas constituam 20% das pescas totais.

Ação

SOS QUINTA DOS INGLESES

É um movimento apartidário que se 
constituiu em associação para defender 
a preservação do espaço verde de 52 hecta-
res da Quinta dos Ingleses, junto à praia de 
Carcavelos, perante a ameaça de cons-
trução de um projeto de empreendimen-
to com 850 apartamentos. A associação 
procura estabelecer o diálogo entre todas 
as entidades competentes, ou seja: Câmara 
Municipal de Cascais, governo e promo-
tores. Um David nesta luta contra o Golias 
do imobiliário.

CIIMAR – CENTRO INTERDISCIPLINAR  
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA  
E AMBIENTAL / PROJETO OCEAN 
ACTION

O projeto Ocean Action tem como objetivo 
aumentar o conhecimento sobre os prin-
cípios essenciais da literacia do oceano e o 
impacto da poluição no mar, em particular 
do plástico, bem como promover boas prá-
ticas aplicáveis à conservação dos ecossiste-
mas marinhos. O CIIMAR desenvolve, desde 
2015, diferentes iniciativas de sensibilização 
com e para a comunidade escolar e o pú-
blico, em geral, organizando, por exemplo, 
limpezas de praias com crianças e jovens.

Água e cidades sustentáveis

CML / PARQUES E JARDINS  
DE LISBOA: O MESMO VERDE,  
A ÁGUA É OUTRA. REGA 
SUSTENTÁVEL COM ÁGUA +

Projeto da Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) para introduzir a rega sustentá-
vel com água reutilizada, na zona norte do 
Parque das Nações, marca o início da rega 
com água reutilizada produzida nas Fábricas 
de Água, com qualidade exigida para vários 
usos não potáveis, observando as exigências 
de segurança e de saúde pública e contri-
buindo para a economia circular, para a 
eficiência do setor da água e para a susten-
tabilidade. O objetivo, em 2030, é que 25% 

da água consumida pela CML seja de origem 
não potável.

Arquitetura sustentável

ISQ / E-TIJOLO

O ISQ, em parceria com a Câmara Munici-
pal de Guimarães e o Centro de Valorização 
de Resíduos, desenvolveu o e-tijolo, um 
projeto que pretende incorporar beatas de 
cigarros em elementos construtivos, no-
meadamente os tijolos. Esta transformação 
tem como vantagens um produto mais leve, 
com melhores propriedades de isolamento 
e que reduz em 60% o consumo de ener-
gia necessária à sua produção. Iniciado em 
2019, o e-tijolo está já preparado para en-
trar na fase de comercialização.

Tecnologia Verde

INOKEM S.A. / INOKEM BIOTECH SHOP

A Inokem Biotech Shop pretende alterar o 
paradigma de consumo de plástico no setor 
de limpeza e desinfeção, oferecendo soluções 
de limpeza ultraconcentradas e ecológicas, 
que estimulam a economia circular atra-
vés da reutilização da mesma embalagem 
para refill. Cada embalagem significa uma 
poupança de plástico de 40 a 50 embalagens 
de produtos de limpeza nas prateleiras de 
supermercado, em média, além de oferecer 
alternativas não tóxicas, não poluentes, mas 
eficazes e a muito baixo custo.
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Os Prémios Verdes 
receberam 150 
candidaturas, muito 
diferentes entre si mas 
iguais na vontade de 
melhorar o mundo

 Manter  
o verde da praia  
O movimento SOS 
Quinta dos Ingleses 
combate, há anos, 
pela preservação 
dos 52 hectares 
de espaço verde 
junto à praia de 
Carcavelos

Conservação da Natureza

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO  
DA NATUREZA E DAS FLORESTAS / 
HABMONTE

O HabMonte, projeto de Prevenção Estru-
tural e Conservação de Habitats Naturais 
Protegidos e Espécies Prioritárias do Par-
que Natural de Montesinho, visa a con-
servação de diversos habitats prioritários 
da Rede Natura 2000 e a conservação de 
espécies com elevado estatuto de prote-
ção legal, como o lobo-ibérico, ao mesmo 
tempo que torna a paisagem mais resilien-
te face a incêndios florestais e a fenóme-
nos extremos provocados pelas alterações 
climáticas.

GEOTA / RENATURE MONCHIQUE

O projeto Renature Monchique, coorde-
nado pelo GEOTA (Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente), 
nasceu em 2019 e pretende restaurar, atra-

vés da reflorestação, os principais habitats 
da Rede Natura 2000 afetados pelo incên-
dio de Monchique de 2018. Através de uma 
parceria com a Ryanair, a Região de Turismo 
do Algarve, o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas e o município de 
Monchique, este projeto conseguiu apoiar 
60 proprietários e respetivas famílias e 
plantar cerca de 200 mil árvores autóctones 
em mais de 800 hectares.

Especial PALOP

ADP – ÁGUAS DE PORTUGAL 
INTERNACIONAL – SERVIÇOS 
AMBIENTAIS + CIDADE DE HUÍLA 
(ANGOLA)

O estado de seca severa vivida na província 
da Huíla, provocando uma enorme escassez 
de água no meio urbano e periurbano da 
cidade do Lubango, promoveu a necessida-
de de fortalecer a capacidade institucional 
das entidades gestoras do setor de água e 
aumentar a cobertura do serviço, com o re-
forço das componentes técnicas e de capa-
citação de recursos humanos, mas também 
de gestão comercial e de marketing, gestão 
financeira e de tecnologias de informação. 
O objetivo deste projeto é fortalecer a capa-
cidade institucional das entidades gestoras 
do setor de água e aumentar a cobertura 
do serviço, com o reforço das componen-
tes técnicas e de capacitação de recursos 
humanos, mas também de gestão comercial 
e de marketing, gestão financeira e de tec-
nologias de informação.  visao@visao.pt


