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AOS ACOMPANHANTES DA VISITA 
 

Um dos objectivos dos Serviços Municipalizados de Peniche (SMAS), é participar activamente na 
sensibilização e educação ambiental de todos, particularmente dos mais jovens e/ou poder contribuir 

para um maior conhecimento individual dos que assim o desejarem. 

Tal objectivo só será alcançado se houver a percepção exacta das pretensões dos visitantes, para que 

deste modo se possam, internamente, preparar as visitas no sentido de poder ir ao encontro das 

expectativas. Além disso, e por se tratarem de instalações industriais é importante a consciência de 

algumas questões técnicas e nomeadamente de segurança inerentes a este tipo de instalação. É 

fundamental a informação das faixas etárias dos visitantes ou de algumas limitações que potencialmente 

estes possam observar, por forma a poderem ser dinamizadas actividades, que no que respeita a estas 

questões, mais se adeqúem. 

Por motivos de Higiene e Segurança, recomenda-se aos acompanhantes a transmissão prévia aos 

visitantes de algumas “orientações”, que deverão ser respeitadas, nomeadamente em termos de 

vestuário e comportamento. 

1 VESTUÁRIO E  CALÇADO 

1.1 calçado fechado, raso, o mais impermeável e anti-derrapante possível; 

1.2 vestuário prático, sem pontas soltas e que não arroje pelo chão. 

2 COMPORTAMENTO 

2.1 Seguir orientações de prevenção e segurança; 

2.2 Não comer ou beber no decurso da visita; 

2.3 Não abandonar resíduos de qualquer espécie nas instalações. 

 

Por se tratarem de instalações com alguma dimensão e complexidade e bem assim para quem, 

normalmente não contacta com este tipo de instalações, a componente pedagógica é igualmente uma 

vertente de suma importância, pelo que uma vez mais o conhecimento da população alvo é fundamental. 

 

Os SMAS pretendem com estas visitas poder contribuir da melhor e mais adequada forma para a 

sensibilização ambiental de quem nos visita. Agradece-se por isso, aos acompanhantes ou dinamizadores 

das visitas, a melhor caracterização possível do grupo, assim como a prévia informação, sensibilização e 

motivação do mesmo para a questão principal, seja ela o ambiente no geral, o tratamento de água para 
o consumo humano, o tratamento das águas residuais ou outro. 

 

A duração das visitas dependerá naturalmente de cada grupo. No entanto, pela nossa experiência, esta 

duração não deverá ser inferior a cerca de 90 minutos. 

  

A NOSSA FORMAÇÃO PESSOAL E CÍVICA DEPENDE DE TODOS! 
 




