“Reforço das Capacidades de Adaptação às Alterações Climáticas
Ações de Comunicação e Sensibilização na CIM Região de Coimbra”

ClimAgir - Ação Praias
As Ações Praia realizam-se no Verão, durante a época balnear, e destinam-se ao público em
geral. Estas utilizam a tenda itinerante ClimAgir com a sua exposição, informações e diversas
atividades que têm o objetivo de demonstrar os impactos das alterações climáticas,
convencendo sobre qual deve ser o comportamento de cada cidadão para os evitar e/ou
adaptar aos mesmos, tal como acontece na “Ação Município” deste projeto de comunicação e
sensibilização. Nesta atividade pelas praias acrescentamos o objetivo de sensibilizar a
população para a poluição nas praias, mares e oceanos focando as boas práticas e a redução
do uso de plásticos, assim como os vários riscos inerentes ao verão.
No Verão passado estas ações foram realizadas com a Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE), num total de 13 praias da Região de Coimbra, marítimas e fluviais, onde se juntavam
novas atividades, incluído apanhas de lixo pelas praias e a exposição “Os suspeitos do
costume” às atividades e exposição ClimAgir.

“Reforço das Capacidades de Adaptação às Alterações Climáticas
Ações de Comunicação e Sensibilização na CIM Região de Coimbra”

Na época balnear de 2019, esta atividade foi muito bem recebida pelos Municípios com praia e
em termos numéricos teve a adesão apresentada na seguinte imagem.

13 MUNICÍPIOS
3000 PESSOAS
Este ano, época balnear de 2020, não queremos deixar de visitar as praias da região,
transmitindo a mensagem do projeto que é cada vez mais importante. No entanto, sabemos
que devido à pandemia COVID-19 temos de adaptar as atividades e os materiais utilizados.
Neste sentido, a Ação Praia de 2020 não terá a participação da ABAE (Associação Bandeira
Azul), nem é recomendável que a nossa tenda itinerante e exposição visite as praias, devendo
todas as atividades estar devidamente adaptadas a realidade atual cumprindo com as
recomendações da Direção Geral da Saúde.
Posto isto, o projeto pretende continuar com a sua sensibilização, apanha de lixo pela praia,
com os devidos materiais, e outras atividades possíveis e seguras.
Mais se informa que nos Municípios onde operam as Águas do Centro Litoral, S.A., parceiro do
projeto ClimAgir, esta entidade participará e acrescentará à sensibilização e mais atividades a
realizar.

