
A COR AO SERVIÇO DO AMBIENTE
COLORADD
Vem aprender mais sobre visão daltónica (deuteranopia).
Através da simulação da visão daltónica (deuteranopia), e com o 
auxílio de uns óculos especiais, pretende-se que a população 
identi�que na praia situações passíveis de provocar confusão a uma 
pessoa daltónica - por exemplo, não conseguir descodi�car as cores 
das bandeiras (segurança na acessibilidade às praias) e dos 
contentores de reciclagem das praias (para uma e�caz e inclusiva 
preservação do ecossistema ambiental) – identi�cação dos símbolos 
da ColorADD nesses suportes.
Vamos fazer uma breve explicação sobre o que é o daltonismo, 
introduzindo também a experimentação da aprendizagem do 
Código ColorADD, relacionando-o com a importância da 
preservação dos ecossistemas.

5 julho – 10h00 | 11h30 – Praia do Aquário
6 julho – 14h30 | 16h00 – Praia do Homem do Leme
7 julho – 14h30 | 16h00 – Praia do Molhe
20 julho – 10h00 | 11h30 – Praia das Pastoras

QUEM PREVINE, CUIDA E QUEM CUIDA, PREVÊ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
A Proteção Civil visa proporcionar a todos os cidadãos um 
sentimento de segurança, quer na cidade, quer nas praias. Aqui os 
participantes com o recurso à “Roda dos Riscos” serão sensibilizados 
para a importância da preservação dos oceanos, do galgamento 
costeiro, e para os riscos que o nosso planeta poderá ter quando não 
cuidamos do mesmo.
Devemos todos sempre que possível caminhar para uma economia 
circular.

6 julho – 10h00 | 12h00 – Praia do Homem do Leme
7 julho – 10h00 | 12h00 – Praia do Molhe
12 julho – 14h00 | 16h00 – Praia das Pastoras
13 julho – 14h00 | 16h00 – Praia Aquário

CONHECER A BIODIVERSIDADE PARA RECUPERAR OS 
ECOSSISTEMAS MARINHOS
CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL  - CIIMAR
Os participantes com o recurso a este workshop �cam a conhecer a 
imensa biodiversidade que se encontra na zona intertidal, 
principalmente no que diz respeito às macroalgas marinhas e alguns 
animais invertebrados.   Ao mesmo tempo �cam a saber que para o 
desenvolvimento das cadeias alimentares e da biodiversidade nas 
praias, a forma como tratamos da praia é essencial. A recuperação e 
proteção do ecossistema marinho é a base do bem-estar de todos os 
seres vivos e do nosso Planeta.

12 julho – 10h00 | 11h00 – Praia das Pastoras
14 julho – 10h00 | 11h00 – Praia Homem do Leme
21 julho – 10h00 | 11h00 – Praia Aquário
27 julho – 10h00 | 11h00 – Praia do Molhe

A JOGAR O LIXO VAMOS TRANSFORMAR
LIPOR
Num ambiente descontraído e ao ar livre, através de um jogo 
animado e divertido, vamos sensibilizar para a importância da 
preservação dos oceanos e para a correta gestão dos resíduos, visto 
que é um fator primordial para o combate do lixo marinho.

13 julho – 10h00 | 12h00 – Praia do Aquário
19 julho – 14h00 | 16h00 – Praia Molhe
26 julho – 10h00 | 12h00 – Praia Homem do Leme
28 julho – 10h00 | 12h00 – Praias Pastoras

FÉRIAS COM SAÚDE NUM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL
DIVISÃO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Através de atividades lúdicas e jogos participativos vamos disseminar 
informação sobre questões muito diversi�cadas relacionadas com os 
temas da preservação, sustentabilidade ambiental, preservação dos 
ecossistemas, regra dos 5R´s, hidratação adequada, alimentação 
equilibrada, as melhores atitudes nas idas às compras e aposta na 
economia circular.
As nossas atitudes diárias melhoram o nosso bem-estar e contribuem 
claramente para a preservação do nosso Planeta, isto quanto 
tomamos as decisões acertadas.
Vem veri�car connosco se estás no bom caminho e se és um 
defensor do Planeta e da tua saúde.

15 julho – 10h30 | 11h30 – Praia Homem do Leme
19 julho – 10h30 | 11h30 – Praia do Molhe
22 julho – 10h30 | 11h30 – Praia das Pastoras
25 julho – 10h30 | 11h30 – Praia Aquário

MARÉ CHEIA DE ESPERANÇA
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