DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CODIGO DO PROJETO

Projeto TransforMar+

Operação MAR-04.03.01FEAMP-025

REGIÃO DA INTERVENÇÃO
Almada
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Associação Ensaios e Diálogos
DATA DE APROVAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

03-07-2018

03-07-2018

30-01-2020

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO DO
FEAMP

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

12 840,00€

5457,00€

963,00€
*Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
-O TransforMar é um projeto de desenvolvimento local e comunitário que, através de ações de
preservação e valorização do património natural e humano do bairro da Cova do Vapor, promove o
desenvolvimento comunitário e o turismo sustentável.
-O apoio Mar 2020-GAL ADREPES COSTEIRO-dominio D. ao qual a Associação Ensaios e
Diálogos é proponente, permitirá dar continuidade ao projeto “TransforMar”. Propomos TransforMar
a Cova do Vapor através da sensibilização dos moradores e dos visitantes da Cova do Vapor para a
importância dos sistemas dunares e o seu direto envolvimento na sua preservação.
-A operação consiste na elaboração de um estudo com produção de documentos associados ao
património alvo da intervenção e um filme de sensibilização ambiental.
-Tanto o estudo como o filme visam a preservação, recuperação e promoção dos recursos culturais,
naturais e paisagisticos da Cova do Vapor. Como resultado estas ações tambem contribuirão para o
desenvolvimento sustentável do Turismo local, a melhoria do ambiente costeiro, assim como o bem
estar da comunidade e salubridade do bairro em questão
-Objetivo do estudo- Estudar/pensar o território/espaço da Cova do Vapor com vista na sua utilização
harmoniosa e integrada, entre o contexto ambiental, social e territorial; Foco particular nas dinâmicas
de utilização humana e mecânica entre o Sistema dunar e a estrutura urbana ; Envolver a comunidade
no processo de estudo para gerar o sentimento de orgulho, autoria e responsabilidade ambiental no seio
da comunidade local. -Objetivo do filme - Alertar para uma questão ambientalista premente na Cova
do Vapor ; Sensibilizar a população e os utentes das praias para a importância da preservação dunar;
Divulgar as características naturais da praia da Cova do Vapor e os seus elementos culturais,
arquitetónicos e paisagísticos, Mobilizar a população, empoderar e responsabilizar as comunidades e
utentes implicados na questão.

(Inserir fotografias/imagens ilustrativa dos projetos cofinanciados)

