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Walk & Art Fest regressa a Barão de São João
De 06 a 08 de novembro irá realizar-se a 3ª edição do "Barão de São João
- Walk & Art Fest", o Festival que se realiza a Barlavento, no concelho de
Lagos. O evento que alia as caminhadas à arte tem permitido que nos
últimos anos sejam muitas as pessoas que descobrem e se apaixonam por
esta aldeia tão peculiar. O programa e as inscrições ficarão disponíveis
durante o mês de outubro em: www.walkartfest.pt.

Este fim de semana a
"migração" é em Sagres!
Começa já dia 2 de outubro a 11ª edição do
Festival de Observação de Aves e Atividades
de Natureza de Sagres. Dezenas de
atividades já estão esgotadas, mas há muitas
outras em que ainda poderá participar! E se
este ano não puder ir até Sagres, o festival
vem até si com um programa diversificado de
webinars durante todos os dias do evento, de
2 a 5 de outubro. Saiba tudo aqui.
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Almargem.

Veja como fazê-lo aqui.

Aprender e sensibilizar com #AÚltimaGota_Algarve
A Almargem viu recentemente aprovada a candidatura “#AÚltimaGota_Algarve”, submetida ao Fundo
Ambiental, no âmbito do programa "ENEA 2020 - Produção e consumo sustentáveis".
Esta campanha pretende informar e sensibilizar o público geral para uma mudança de atitudes e
comportamentos relacionados com a gestão da água. Agora, com a aprovação desta candidatura,

dois webinars; uma ação de
capacitação sobre tratamento de águas residuais; uma curta metragem de animação; uma
exposição itinerante com informação acerca do consumo de água em diversos setores; um Quiz
online para testar os conhecimentos; e será também elaborado um Guia Digital – Dicas de
poupança de água e descodificador de políticas ambientais. Serão ainda realizadas ações de
Educação Ambiental com escolas primárias do Algarve e será lançado um concurso de ideias a
alunos do ensino superior para criação de uma Mascote.
será possível desenvolver diversas iniciativas e ações. Serão promovidos

As ações do projeto #AÚltimaGota_Algarve serão concluídas até dia 30 de novembro de 2020.

