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Vila de Caldas das Taipas

Apresentação do plano de ação



• Desafio da Câmara Municipal de Guimarães

• Reunião “zero”

• Construção do plano de ação

• Ação

Metodologia



Plano de ação

1. Objetivos

2. Planeamento

3. Monitorização e Parceiros

4. Avaliação e comunicação

Ações a 
desenvolver Cronograma Dinamizador Indicadores Instrumentos



Educação para a 
Sustentabilidade

1. Campanhas de sensibilização para as temáticas da 
separação seletiva de todos os resíduos produzidos, 
utilização racional de água/energia, consumo de 
proximidade, compostagem e redução de resíduos/papel.



Educação para a 
Sustentabilidade

2. Sensibilização dos feirantes para a separação seletiva 
dos resíduos e colocação, no recinto da feira, de um 
ecoponto dedicado.

3. Articular com o Polo das Taipas da Biblioteca Raúl 
Brandão, a realização da iniciativa Hora do Conto, 
subordinada às temáticas do Ambiente.



Educação para a 
Sustentabilidade

4. Realização, nas Escolas da Vila, de festas (Natal, 
Páscoa, final de ano) amigas do Ambiente.

5. Promoção de uma campanha “Juntos pela Floresta”.

6. Envolver as Brigadas Verdes das Escolas da Vila neste 
plano de ação.



Gestão Ambiental: 
Energia, Água e Resíduos

7. Estudar a rede de recolha de resíduos, reforçar o 
número de ecopontos na Vila e adequar a sua 
tipologia e funcionalidade.

8. Realizar ação de promoção do consumo da água 
da rede pública.

9. Realização de campanhas de aproveitamento de 
alimentos. 



Mobilidade e 
Transportes

10. Colocação de um posto público de carregamento 
rápido para veículos elétricos.

11. Sensibilizar o município e as autoridades para a 
importância de melhorar a rede transportes públicos.

12. Implementação de uma rede ciclável, prevendo 
espaços para o estacionamento de bicicletas.



Espaços Públicos

13. Valorização de espaço público natural na rua da 
Faísca. 

14. Construção do Parque de Lazer da Praia Seca.

15. Reabilitação das rotundas da Vila em parceria 
com mecenas e instituições da vila. 

16. Sensibilização e colocação de pontos de recolha 
de dejetos dos cães.



Biodiversidade e 
Espaços Verdes

17. Ação de intervenção na ribeira da Canhota. 

18. Articular com a Câmara Municipal de 
Guimarães, e com as freguesias atravessadas pelo 
Rio Ave para proceder à limpeza das margens e do 
leito, desde a Freguesia de Gondomar até Ronfe. 



Biodiversidade e 
Espaços Verdes

19. Construção de um viveiro de plantas.

20. Valorização das hortas escolares do CSPMJS, 
Pinheiral, Charneca e ESCT.

21. Construção de uma horta comunitária.



Biodiversidade e 
Espaços Verdes

22. Catalogação das árvores da Vila (Nome, descrição e 
estado de saúde).

23. Promoção de dias de jardinagem comunitária e 
celebração de protocolos com moradores e condomínios 
para a manutenção de espaços verdes.



Informação e 
Participação Pública

24. Constituição de Eco-Famílias na Freguesia.

25. Visitas a ETA, ETAR, aterro municipal, Resinorte
e/ou Vitrus.



Informação e 
Participação Pública

26. Divulgação de roteiros de turismo pela Natureza
(pedestres e bicicleta).

27. Promoção de palestras/debates sobre os temas
da água, energia, floresta, entre outros.



Animação 
Sociocultural

28. Promoção de Workshops de culinária

promovendo a alimentação saudável e de utilização
de produtos de limpeza ecológicos.

29. Realização de um mercado de frutas e legumes

e outros produtos biológicos alternativos.

30. Promoção de peça de teatro subordinada à

temática do Ambiente.



Visão de 
desenvolvimento

31. Realização de auditoria ambiental de 
diagnóstico da Vila de Caldas das Taipas. 

32. Participação no programa Eco-Freguesias XXI e 
projeto Freguesias+Eficientes.



Abraçar o Ambiente
começa com pequenas atitudes.

Consulte o Plano de Ação em

caldasdastaipas.com/brigadaverde
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