
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     
EduMar - Ações de formação e sensibilização para a 
Valorização e Preservação dos Recursos Marinhos e da 
Zona Costeira 

 MAR-04.03.01-FEAMP-0543 

     
REGIÃO DA INTERVENÇÃO   
     
GAL Ericeira / Cascais  

     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     
Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

     
DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     
27-10-2021  06-10-2020  31-12-2022 

     

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL  
APOIO FINANCEIRO DO 
FEAMP 

 
APOIO FINANCEIRO   
PÚBLICO NAC./REG.* 

     
40.190,49  34.161,91  6.028,58 1 

    *Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     
 
O Projeto EduMar visa contribuir para a literacia científica marinha e para a consciencialização 
e capacitação de professores e alunos de Ericeira e Cascais para uma utilização correta e 
sustentável dos recursos marinhos e das zonas costeiras. 
 
Estas premissas serão alcançadas através de ações de formação e de sensibilização ambiental 
que incidem em três problemáticas principais: - O impacto dos resíduos de plástico na vida 
marinha; - O consumo de pescado, a sobrepesca e o tamanho mínimo de captura do pescado; 
- O impacto do turismo e do lazer nas zonas costeiras. 
 
Objetivos gerais: - Contribuir para a valorização dos recursos marinhos endógenos; - 
Contribuir para a preservação de espécies marinhas e de habitats marinhos ameaçados; - 
Promover o empreendedorismo na economia azul; - Promover o consumo sustentável de 
pescado; - Contribuir para uma melhoria da literacia científica marinha; - Contribuir para 
práticas de turismo mais sustentáveis; - Contribuir para o uso sustentável das praias em época 
balnear;  
 
Objetivos Específicos: - Capacitar docentes para o ensino dinâmico e experimental na área 
das ciências marinhas; - Contribuir para a implementação de projetos de educação ambiental 
sobre os recursos marinhos nas escolas da Ericeira e Cascais; - Aproximar as populações das 
atividades ligadas ao mar e aos atores que a estas se dedicam; - Contribuir para a inovação na 
gastronomia do pescado utilizando espécies não ameaçadas e habitualmente de menor valor 



comercial; - Promover um melhor conhecimento sobre as artes de pesca e sobre o pescado; 
- Contribuir para melhorar a deposição seletiva de resíduos nas praias; - Contribuir para 
redução do uso de plástico - Promover o uso sustentável da zona intertidal, por banhistas e 
surfistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


