Atividade de
Sensibilização
do WCD de Cabo
Verde
Centro Olympafrica – Santa Cruz
17 de setembro de 2022

O QUE É
PLOGGING?

Selecione a imagem

Justificação
1

Celebração Mundial do WCD

2 Compromisso do COC com o Acordo de
Ação Climática Desportiva com a UFCCC
e o COI

3

Não há atividades desportivas de
sensibilização para a proteção
ambiental em Santa Cruz – Achada
Fazenda

Objetivos
1.

Ter 100 participantes numa Atividade Desportiva de
Sensibilização para a Proteção Ambiental

2. Ter 50 Quilos de lixo recolhido de Santa Cruz – Achada
Fazenda

3. Ter 30% participação feminina

4. Ter 50% de participantes menores de 14 anos
5. Ter 5 Convidados de Alto Perfil (atletas ou
representantes da comunidade) na Atividade.

6. 90%

de

consciência

dos

participantes

necessidade de proteger o ambiente.

pela

Benefícios
1.

Sensibilização ambiental da população de Santa
Cruz- Achada Fazenda

2.

Compreender a possibilidade de reciclagem de
materiais recolhidos para a construção civil
comunitária.

3.

Forma diferenciada na prática da atividade

física.
4.

Utilização do papel do atleta para incentivar a
promoção de uma comunidade mais amiga do

ambiente».

Produto e Requisitos
PRODUTO – Uma Atividade PLOGGING com a participação da Juventude da Achada Fazenda no Centro Olympafrica
REQUISITOS
•

Evento deve acontecer no dia 17 de setembro (sábado);

•

Mínimo de 100 participantes;

•

O caminho do evento precisa de começar ou terminar no Centro Olympafrica

Partes
interessadas
● Alunos da escola primária de Achada Fazenda
● Atletas que frequentam o Centro Olympafrica
● Professores da Escola Primária de Achada Fazenda
● Câmara Municipal de Santa Cruz
● Comité Olímpico e Academia de Cabo Verde

● Meios de comunicação
● Associação de Atletismo de Santiago Norte
● Centro Olympafrica

● Associação de Atletas de Cabo Verde

Premissas

● Alunos da escola primária da Achada Fazenda participam do evento
● Atletas que assistem ao Centro Olympafrica participam no evento
● Professores da Escola Primária da Achada Fazenda apoiam organização
com recolha de alunos para a participação

● Câmara Municipal de Santa Cruz faz arranjos logísticos de transporte de
materiais e divulgação do evento

● Comité Olímpico e Academia de Cabo Verde financiam evento e divulgam
evento

● Comunicação social divulga e cobre o evento
● Associação de Atletismo do Norte de Santiago realiza o planeamento do
evento

● Centro Olympafrica apoia o Planeamento do evento
● Associação de Atletas de Cabo Verde participa com atletas como
oradores-chave da proteção ambiental

Equipa de entrega e grupos

Gestor de Projetos Leonardo Cunha

Logística Responsável Ivete Rosa

Coordenação e controlo do

Aquisição de materiais

Contacta as partes

Responsável pela preparação do

projeto

necessários;

interessadas;

percurso da atividade PLOGGING.

Transporte de materiais e

Enviar Convites;

Responsável por garantir a

pessoas para o local do
evento;

Organização espacial;
Alojamento e marcação de
viagem (se necessário)

Comunicação e Protocolo
Responsável - Edmilson Barros

Organizador de Eventos Lúciano Costa

segurança da atividade.

RISCOS

RESTRIÇÕES
•

Não mais de 300 pessoas podem

•

emergência devido a covid-19;

participar
•

Evento a ser realizado de

•

•

Não adesão das escolas e da

população local;

manhã num momento de menor
•

Novo estado de calamidade ou

calor.

•

Existência de chuva;

Água necessária em

•

Rota selecionada a ser

quantidade.

proibitiva (segurança ou sem

O lixo recolhido deve ser

lixo).

utilizado no programa de
educação ambiental para
crianças e para o país

(construção comunitária e
construção de equipamentos
desportivos adaptados).

Riscos e
Restrições

LINHA DO
TEMPO

1ª fase (D-30 dias)
Contacto com as partes interessadas

Envio de convites
Anúncio do evento
Reconhecimento de rotas
Proposta financeira apresentada
Fase 2 (D-17 dias)
Coleção de Patrocínios
Aquisição de materiais

Desempenho do plastron do evento com as partes
interessadas

Fase 3 (Dia D)
Realização do evento

Fase 4 (D+20 dias)
Produção do relatório final do evento e controlo de qualidade

O QUE VAMOS
FAZER COM O LIXO?
Selecione a imagem

VAMOS TERMINAR O NOSSO CENTRO!

OBRIGADO

Leonardo Cunha
leonardocunha@coc.cv
+238 954 05 94

