O AMBIENTE NÃO TIRA FÉRIAS…
Verão, calor e férias…
Quando estamos de férias, queremos passear, relaxar, divertirmo-nos… mas não
devemos esquecer que o ambiente não tira férias!
Por isso, mesmo durante este período de descanso, muitos de nós já se
tornaram cidadãos cientes das suas responsabilidades ambientais.
Neste sentido, relembramos que, para onde quer que vá, não dê folga às suas
boas práticas ambientais e continue a fomentar o hábito da participação e a
adopção de comportamentos sustentáveis no seu quotidiano, tanto ao nível
pessoal, familiar e comunitário…
Já agora, "procure deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou" (BadenPowell)

SABIA QUE…
Existem três grandes áreas nas quais podemos, efectivamente, reduzir o nosso impacte no ambiente e fazer umas férias
ecológicas?
Por exemplo, durante as nossas férias opte por utilizar meios de transportes sustentáveis que reduzam as emissões de
carbono. Viaje de comboio, aproveite para andar de bicicleta e faça caminhadas ao ar livre…
No que diz respeito ao alojamento, também, pode ser uma opção mais sustentável. Isto é, se preferir alugar uma casa
estará a contribuir para um consumo de energia mais eficiente, uma vez que pode controlar a electricidade, o ar
condicionado, as máquinas de lavar louça e roupa, bem como, promover refeições “dose certa”.
Por último, a mudança de rotina das férias não deve impedir que mantenha os bons hábitos ambientais e desta forma ser
um cidadão exemplar!

LIPOR VAI PROMOVER CAMPO DE FÉRIAS NO PARQUE AVENTURA
Os Campos de Férias constituem actividades específicas da LIPOR, ocorrendo nos
períodos de férias escolares.
O principal objectivo desta actividade é ocupar de uma forma pedagógico educativa e,
ao mesmo tempo, lúdica os tempos livres dos jovens, incutindo neles valores ambientais
e sociais.
Conheça os Campos de Férias planeados da LIPOR!

(Para mais informações: www.lipor.pt)

JUNTE O ÚTIL AO AGRADÁVEL E VÁ DE FÉRIAS COM O AMBIENTE NO CORAÇÃO!

