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Project Title: CENTRO DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E 

RURAL - CESAR 
 

‘At a glance’  
 

 Notes 

  
Project Theme:  

Choose an item: 
LEADER 

Please select only one theme  per project using the drop-down menu.   
Click once on the grey <text box> for options. 

 
Sub-theme: 

 

Improving quality of life in rural areas Please enter one sub-theme  into the grey <text box>.  Please ensure that 
the sub-theme corresponds to the Project Theme above – see Annex 2  of 
the Guidance Note 

 
Keywords: 

 

Environmental education 

Education 

Nature conservation 

Rural heritage 

      

Please select up to 5 keywords  per project from Annex 3  of the Guidance 
Note and insert into the grey <text fields> as appropriate. 

 
Country/Region: 
 

 

Portugal/Continente Please insert the name of the RDP territory  where the project is located  

 
Final Beneficiary Type(s): 

 

Choose an item: .Public / local authorities 

Choose an item: .Public / local authorities 

Please insert up to two final beneficiary types  using the drop-down 
menu.   Click once on the grey <text box> for options.   

 
Project Cost: 

 

Choose an item:  €100 000 - €500 000 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

321 

      

Please insert the RDP measure code into the grey <text boxes>.  Provide 
ONLY the numeric code (e.g. 312). Please DO NOT insert the title of the 
measure 

 
Duration: 

 

11/2010 Please insert the official project approval date  (month/year) 

08/2011 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

12/2010 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

PT NRN Please insert the name of the person that produced the postcard  
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Main Postcard Text 
 
Please note that you may enter the text below in Engl ish or any other official EU language.  The ENRD 
Contact will arrange the necessary translation into  English. 
 
 

Background (maximum 150 words): 
O Município de Paredes ao longo da última década tem dado grande importância às questões ambientais, 
designadamente a sensibilização da população mais jovem para a importância da preservação ambiental, 
através de várias actividades. 
De entre estas, destacam-se a produção de material de sensibilização, tais como panfletos, mupis, cartazes e 
cd-rom, utilizados em acções de sensibilização e informação para crianças e jovens, considerados os grupos-
alvo mais importantes na mudança de atitudes no seio da familia e da comunidade. 
O Centro de Educação e Sensibilização Ambiental e Rural insere-se nesta estratégia, constituindo um 
equipamento fundamental na difusão de valores e princípios necessários para a compreensão do ambiente e 
desenvolvimento sustentável. 
 
 

Objective (maximum 100 words): 
A criação do Centro de Educação e Sensibilização Ambiental e Rural destina-se à realização de exposições 
temáticas, workshops e acções de dinamização cultural, com as seguintes atribuições: 
a) contribuir para a produção e divulgação de conhecimento no domínio da educação ambiental; 
b) dinamizar acções interculturais que valorizem acções de defesa do ambiente; 
c) planear e conceber metedologias e materiais que facilitem a imlementação e desenvolvimento de actividades 
de animação do espaço escola/ comunidade; 
d) promover actividades como oficinas de ambiente, debates temáticos, exposições, animações e outros; 
e) organizar e desenvolver serviços de divulgação e informação da actividade municipal na área da educação 
ambiental; 
f) organizar e desenvolver campanhas públicas de sensibilização e educação ambiental destinadas à população 
em geral; 
g) prestar aos munícipes em geral e à população escolar em particular o apoio necessaário para a defesa do 
ambiente; 
h) realizar actividades de sensibilização ambiental para as populações escolar e outras, no âmbito das 
comemorações do dia da árvore e floresta e dia do ambiente. 
 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
O projecto "Centro de Educação e Sensibilização Ambiental e Rural" assenta na refuncionalização de um edificio 
de traça tradicional, aproveitando e potenciando a localização privilegiada do edifício, localizado junto ao 
aqueduto de Vila Cova, elemento único no Município. 
O prjecto inclui obras de recuperação do exterior do edifício e a sua adaptação à nova função, bem como o 
equipamento necessário para uma sala de exposições/actividades e sala de recepção dos visitantes e um 
gabinete e sala de reuniões para o pessoal  técnico responsável pela dinamixzação do Centro. 
 
 
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
Os resultados esperados com a criação do CESAR são: 

a) aumento da população jovem sensibilizada para as questões ambientais e patrimoniais 

b) melhoria da qualidade ambiental do município 

c) minorar a degradação do património rural edificado do município 

d) aumento da visibilidade do município 

e) aumento do sentimento de pertença por parte da população 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
      
 
 

Further Information (enter text or attach any addit ional documents): 
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Project Location: 

Paredes/ North Portugal Please provide more specific information on the 
geographical location/scope  of the project e.g. a project in 
Estonia might be described as in Võru County, South Estonia 

 
Project Cost: 

 

Investimento total: 103.243,60 

Comparticipação UE: 52.654,24 

Comparticipação Nacional: 9.291,92 

Financiamento Privado: 41.297,44 

Please insert the total project cost, including if known the 
breakdown into EU + National + Private funds 

 
Other Additional Information: 
      
 
 

Contact Information: 
Project Website:       

Contact (Name and E-mail): Raquel Moreira da Silva / raquel.msilva@cm-paredes.pt 

Telephone: +351255788800 

Additional Contact Details: +351968429395 

Language(s) for 
communication: 

Português 

 
 
 
 
Please return the completed postcard to postcards@enrd.eu together with a) any relevant photographs and b) 
any additional documents that you wish to be linked to the postcards. 
 


