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PROGRAMA ECO-ESCOLAS  

 

1. ENQUADRAMENTO 

 

1.1. ECO-ESCOLAS: QUANDO? COMO? PORQUÊ? PARA QUÊ? 

O Programa Eco-Escolas é uma iniciativa de âmbito internacional da Foundation for 

Environmental Education (FEE), atualmente presente em 64 países, que tem como principal 

objetivo promover uma cidadania ativa e participativa encorajando ações e premiando o 

trabalho desenvolvido por cada escola em benefício do ambiente/sustentabilidade.  

Nasceu em 1994 no Reino Unido, Alemanha, Grécia e Dinamarca e é implementado em Portugal 

desde o ano letivo 1996/97 pela Associação Bandeira Azul da Europa.  

Inspirado pela Cimeira do Rio (1992) e reconhecido pela UNEP (2003) como uma metodologia 

adequada para a EDS, e mais recentemente pela UNESCO, este Programa constitui um 

contributo para a implementação da Agenda 21 ao nível local, através de ações concretas 

desenvolvidas pelos alunos e por toda a comunidade educativa, proporcionando-lhes a tomada 

de consciência de que simples atitudes individuais podem, no seu conjunto, melhorar o 

ambiente global. O seu desenvolvimento visa estimular a criação de parcerias locais entre a 

escola e as autarquias, empresas, órgãos de comunicação social, ONGAS e outros agentes 

interessados em contribuir para a melhoria do Ambiente.  

Fornece fundamentalmente uma metodologia, formação, enquadramento e apoio a muitas das 

atividades que as escolas pretendem desenvolver no âmbito da educação ambiental para a 

sustentabilidade e educação para a cidadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

Pretende-se com a implementação do Eco-Escolas, estimular nas crianças e jovens o hábito de 

participação nos processos de decisão e a adoção de comportamentos adequados, no seu 

quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário.  

Seguindo a metodologia da Agenda 21 e evidenciando-se como uma prática consequente de 

Educação para a Sustentabilidade, o Programa Eco-Escolas visa como principais objetivos:  
  

Referência ao Programa Eco-Escolas no documento UNESCO de balanço da Década de 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf
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Eco-Escolas e os ODS 

 

 

Aumentar o conhecimento (divulgação, sensibilização e (in)formação em Educação Ambiental 

para a sustentabilidade  

 Integrar a Educação Ambiental / EDS na educação formal, não formal e informal  

Trabalhar a gestão ambiental do espaço escola, através da implementação de ações de 

efetiva melhoria na gestão de recursos.  

Informar e envolver os participantes e toda a comunidade escolar, com ênfase nos alunos 

através da aplicação da metodologia inerente à Agenda 21.  

Orientar para a Ação (mudança de atitude e comportamento, compromisso, participação e 

envolvimento, cidadania e governança).  

Abordar “pela positiva” as boas práticas de sustentabilidade (pedagogia de exemplo, 

construtiva), reconhecendo e premiando os progressos obtidos.  

Contribuir para o progresso na 

escala da literacia ambiental 

através do recurso a metodologias 

participativas de exercício da 

cidadania. 

Contribui diretamente para 10 dos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável embora a 

implementação do Programa nas 

várias escolas e países possibilite a 

interação com todos os ODS  

 

 

 

1.3. METODOLOGIA 

A escola interessada em participar, 

inscreve-se anualmente no Programa e 

faz acompanhar o registo de uma 

Declaração do Município em que este se 

propõe colaborar nesta iniciativa. O 

ponto focal em cada escola é o(a) 

professor(a) coordenador(a) que deve 

ter o apoio da direção da escola que 

assume igualmente o compromisso de 

apoiar o adequado desenvolvimento do 

Programa. Aconselha-se uma 

coordenação partilhada tendo 

ultimamente várias as Eco-Escolas 

adotado dois coordenadores.  

 

Os "7 passos" 

Cada escola segue uma metodologia inspirada na Agenda 21 (do diagnóstico à avaliação do 

plano de ação) que, de forma simplificada é constituída por sete passos:  

 

1.Conselho Eco-Escola, constituído por elementos de toda a comunidade educativa - incluindo 

os estudantes-, o qual assegura a execução da metodologia, monitoriza e avalia as ações e 

decide sobre a candidatura ao galardão.  

A essência do Eco-Escolas 
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2.Auditoria ambiental que visa identificar os problemas através de um conjunto de indicadores 

observáveis e de inquéritos na escola.  

3.Plano de ação, no qual as atividades planificadas devem dar resposta às principais lacunas 

detetadas na auditoria. Este plano deve incluir ações relacionadas com os temas base água, 

resíduos, energia e pelo menos um tema dos ano (em 2015/16: agricultura biológica, 

alimentação saudável e sustentável, mobilidade sustentável e mar), podendo ainda incluir 

outras temáticas como espaços exteriores, ruído, alterações climáticas, biodiversidade, 

floresta, ou outros.  

4.Monitorização e avaliação das ações e atividades desenvolvidas face às metas estabelecidas 

para cada ano, em muitos casos realizados por brigadas que se tem constituído nas escolas.  

5.Trabalho curricular que integra a capacitação dos alunos para as temáticas desenvolvidas  

6. Envolvimento da comunidade e divulgação das ações realizadas, que deverão tanto quanto 

possível extravasar as paredes da escola com efeitos multiplicativos.  

7.Eco-código ou código de conduta que visa expressar os compromissos assumidos pela 

comunidade educativa para a construção da sustentabilidade.  

 

Quando a escola considera cumpridos os objetivos essenciais do Programa apresenta a 

candidatura ao galardão, a qual é analisada pela coordenação do Programa e validada pela 

Comissão Nacional do Eco-Escolas. As escolas galardoadas recebem uma bandeira, um 

certificado e o direito de utilização do título de Eco-Escola. Estes símbolos significam que a 

escola cumpriu a metodologia do Programa e, consequentemente, que tem um bom 

desempenho ambiental. Simultaneamente, o título de Eco-Escola, pressupõe que os seus alunos 

assumem comportamentos ambientais adequados, os quais, vão sendo transmitidos aos 

familiares e à comunidade local.  

 

1.4. ECO-ESCOLAS EM NÚMEROS  

Existem Eco-Escolas em todos os graus de ensino: do 

infantil ao superior, incluindo ainda outros 

estabelecimentos de ensino com características 

especiais. Geograficamente estão dispersas por todo o 

território nacional. Internacionalmente a rede Eco-

Escolas abrange já os 5 continentes.  

Rede internacional  

Nº países envolvidos – 64  

Nº de Escolas participantes- 49.000  

Nº Alunos -  mais de 17 milhões  

Nº Professores -  mais de 1,8 milhões. 

 

  

Países onde existem Eco-Escolas  - Números 2016 

 

 Eco-Escolas em Portugal  - Números 2016 
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Municípios com mais escolas galardoadas:  

SINTRA- 61, VILA NOVA DE GAIA- 51, FUNCHAL- 32, 

AVEIRO-30, GUIMARÃES-28, LISBOA-25, 

GONDOMAR-25, PORTO-25, OLIVEIRA DE AZEMÉIS-

23, TORRES VEDRAS-23, CÂMARA DE LOBOS-23, 

AMADORA- 22, ÍLHAVO- 20, COIMBRA- 20, MARCO 

DE CANAVESES-20   

Municípios 100% Eco-Escolas: SANTA CRUZ DA 

GRACIOSA, LAJES DAS FLORES, CALHETA, CÂMARA 

DE LOBOS, PONTA DO SOL, PORTO MONIZ, PORTO 

SANTO, SÃO VICENTE . 

Evolução das Eco-Escolas em Portugal | 20 anos 

Rede nacional - evolução 
Durante os 20 anos que agora se 

completam, o Eco-Escolas em Portugal 

apresenta um crescimento contínuo até 

2010/11 altura em atingiu o valor mais 

elevado de 1515 escolas inscritas, tendo 

diminuído nos 3 anos seguintes até 

2013/14. Esta diminuição, resultou de 

vários fatores dos quais onde se 

destacam: a reorganização das escolas 

em agrupamentos e mega-agrupamentos, 

os constrangimentos inerentes à 

consequente gestão das escolas e 

horários dos professores, menos propícios 

ao desenvolvimento de projetos e ainda o 

facto de a ABAE ter tido, por razões de 

sustentabilidade do Programa, a necessidade de clarificar as condições de inscrição e 

participação e o envolvimento dos municípios no processo. O reforço em 2015 da ideia de 

eco-agrupamento foi uma das linhas orientadoras visando a redinamização do Programa. Desde 

2014/15, o Eco-Escolas retomou o crescimento: o ano letivo 2015/16 terminou com 1439 

escolas inscritas; em dezembro de 2016, eram já 1497 escolas; e em abril de 2017 as inscrições 

no atual ano letivo perfazem as 1526 escolas. 

 

Alguns números | ano 2016 

Em 2015/16 existiam 1439 escolas em 230 

municípios  

Foram galardoadas 1307 escolas (91% de 

concretização) 

Envolvidos: 639307 alunos + 7051 professores 

Renovação de inscrição: 89% 

Escolas galardoadas: 1307 (concretização: 91%) 

Municípios com escolas: galardoadas 225; 

 

A distribuição geográfica das Eco-

Escolas segue o padrão da 

distribuição da população 

portuguesa sendo maior o número 

de escolas no litoral e nos distritos 

de Lisboa e Porto. Já na taxa de 

implementação (face às escolas 

públicas e privadas existentes do JI 

ao 12º ano) se destacam as Regiões 

Autonomas da Madeira e Açores e 

dos distritos de Aveiro, Viana do 

Castelo e Coimbra no continente. 

  

Nº de inscrições versus taxa de implementação 2015/16 
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As escolas distribuem-se por todos os graus de ensino, desde o jardim de infância, ao ensino 

superior englobando ainda outros estabelecimentos de ensino com características específicas. 

Exemplo: Escolas com crianças e jovens com necessidades educativas especiais, centros 

educativos e estabelecimentos prisionais, atividades de tempo livre e universidades da 3ª idade 

Dado cada estabelecimento escolar contemplar vários graus de ensino é possível afirmar que 

mais de 50% das escolas possuem o pré-escolar e o 1º ciclo e 45% lecionam o 3º ciclo. Já o 

ensino secundário e/ou profissional está presente em cerca de 20%.  

Contabilizando os alunos das Eco-Escolas por grau de ensino verifica-se que mais de 70% são do 

ensino básico (até ao 3º ciclo), abrangendo o secundário e superior cerca de 25%.  

Participaram em 2015/16, 12 estabelecimentos do ensino superior dos quais 10 foram 

galardoados.  

1.5. Eco-Agrupamentos 

O reconhecimento dos agrupamentos de escolas onde 100% dos estabelecimentos de ensino 

pertencem ao Eco-Escolas iniciou-se em 2015, tendo em 2016 abrangido um total de 29 eco-

agrupamentos Amadora-2; Sintra-6; Almada-4;Tavira-1 Arganil-1; Aveiro-1; Cantanhede-1; 

Coimbra-1; Figueira da Foz-1; Ílhavo-1; Gondomar-3; Matosinhos-1; Porto-1; Vila Nova de Gaia-

1; Guimarães-1; Monção-1; Oliveira de Azeméis;-2 Paredes-1. 

 

 

 

  

Nº  e % de escolas com os diferentes graus de ensino | ano 2016 Nº de alunos por grau de ensino| janeiro 2017 
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2. ATIVIDADES DE (IN)FORMAÇÃO 
As atividades de formação de iniciativa da coordenação do Programa Eco-Escolas são uma das 

principais ofertas à rede disponibilizadas sob diversas formas. 

  

2.1.DIA BANDEIRAS VERDES 2016 

No início do ano letivo, acontece o Dia das Bandeiras Verdes no qual participaram em 2016 em 

Aveiro, cerca de 5.000 pessoas entre crianças, jovens professores, municípios e parceiros 

diversificados, e que constitui a grande festa de reconhecimento das escolas que no ano letivo 

anterior e após avaliação, evidenciaram um trabalho de qualidade, cumprindo a metodologia 

Eco-Escolas.  

 

 

 

  

Vídeo em: http://ecoescolas.abae.pt/galardao-eco-escolas/galardao-2016/ 

file:///C:/Users/Margarida/Desktop/%20http/ecoescolas.abae.pt/galardao-eco-escolas/galardao-2016/
file:///C:/Users/Margarida/Desktop/%20http/ecoescolas.abae.pt/galardao-eco-escolas/galardao-2016/
http://ecoescolas.abae.pt/galardao-eco-escolas/galardao-2016/
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2.2. SEMINÁRIO NACIONAL ECO-ESCOLAS 
Encontro de formação de professores e técnicos de municípios que em 2016 decorreu em Leiria 
com 320 participantes. 
Incluia a modalidade de formação creditada para professores com a participação de 196 
formandos em 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 

 
 
 
2.3. ENCONTROS REGIONAIS 
Reuniões e ações  em diversos pontos do país com professores e/ou alunos; 
- Encontro Regional Eco-Escolas Évora, 22 de junho; 40 professores 
- VIII Encontro Regional de Educação Ambiental e Seminário Eco-Escolas; 150 professores 
- X Encontro Regional da Madeira 28-30 outubro; 150 professores. 
- I Encontro Ibérico Universidades; 20 professores 
 

 

 

 

 

 

Seminário Nacional Eco-Escolas em Leiria - janeiro 2016 

http://ecoescolas.abae.pt/encontros/seminarios/seminario-leiria-2016/
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Eco-Universidades 

No âmbito da Capital Ibero Americana da Juventude a Câmara Municipal de Braga 

e a ABAE organizaram pela primeira vez um Encontro Ibérico Eco-Universidades  

|  Eco-Escolas do Ensino Superior com a participação de várias Eco-

Universidades nacionais e ainda da Universidade de Vigo (Capus de Pontevedra). 

Esta formação decorreu no dia 18 de outubro no Campus de Gualtar em Braga e 

contou com a participação de 20 participantes. 

 

 

2.5. OUTRAS AÇÕES 

- Ações de (in)formação para diversos públicos -alvo (pais, professores, alunos, auxiliares de 
ação educativa) : 3 realizadas; 80 participantes. 
- Participação/comunicação em eventos: 8 eventos. Mais de 1000 pessoas. 
- Reunião com os diretores de agrupamento; 2 ações (12 e 18 de julho): Lisboa e Porto; 402 
participantes 
- Dinamização de atividades para crianças e jovens (ateliers, jogos, etc); 10 ações realizadas. 
Mais de 1500 alunos.. 
 
 

 

   

I Encontro Ibérico de Eco-Universidades - Braga 

Reunião diretores de agrupamento Lisboa                       Reunião diretores no Porto- julho 2017                 

 

Jogos ambientais em Marco de Canavezes                       Presença na Feira de Ambiente de Anadia                 

http://ecoescolas.abae.pt/encontros/reuniao-com-directores-de-agrupamentos/
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3. PROJETOS E DESAFIOS 

O Programa desenvolve também um diversificado conjunto de iniciativas para a rede sob a 

forma de projetos, desafios e concursos às quais as escolas inscritas poderão aderir. Estes 

projetos visam capacitar e equipar as escolas, motivando para a abordagem de diversas 

temáticas relacionadas com os seus planos de ação. Reconhecem e divulgam ainda e, nalguns 

casos, premeiam, as escolas mais empenhadas.  

Em 2016 estavam disponíveis 18 projetos especificamente para a rede Eco-Escolas, sendo a 

maioria geridos diretamente pela ABAE mas existindo ainda outros coordenados em parceria 

com as entidades promotoras. Algumas atividades JRA são também abertas à rede Eco-Escolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentam-se os projetos disponíveis com o número de escolas participantes nos diretamente 

geridos pela ABAE:  

- Geração Depositrão (atividades criativas e recolha de REEE, pilhas e acumuladores com 

possibilidade de geminação com entidades); 689 escolas. 

- Alimentação Saudável e Sustentável (investigação, elaboração de painéis de bebidas, eco-

lancheiras, ementas e provas ao vivo de eco-cozinheiros; 273 escolas. 

- Rota dos 20 das Eco-Escolas (desafio aos municípios com Eco-Escolas para incrementar a 

mobilidade sustentável); 172 municípios; 975 escolas. 

- Hortas Bio nas Eco-Escolas (agricultura biológica em vários tipos de hortas escolares); 439 

escolas. 

- A Nossa Biodiversidade (identificação de espécies em plataforma online);87 escolas. 

- Roupas Usadas, não estão acabadas (recolha de roupas, calçado, brinquedos e material 

escolar); 402 escolas. 

- Cria uma fruta, colhe os prémios (criar frutas 3D com embalagens certificadas com o símbolo 

FSC); 360 escolas. 

- Eco-Repórter da Energia (foto e vídeo reportagens sobre energia); 137 escolas 

- Desafio Valorcar (identificação de carros, sucatas e monos em plataforma online); 32 

ocorrências 

18 desafios ABAE para as Eco-Escolas15 

Projetos coordenados diretamente pela 

ABAE disponíveis para a rede Eco-Escolas 

+ 3 JRA (Missões e Litter Less Campaign)  

em 2015/16. 

http://ecoescolas.abae.pt/projetos-2015-2016/
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- GAD (Global Action Days - dias de mobilização Internacional das Eco-Escolas; semanas 9 a 15 

de novembro e 18 a 22 de abril); 300 escolas. 

- Concurso Nacional Póster Eco-Código (concurso de pósteres sobre os temas Eco-Escolas); 950 

escolas. 

- Brigada Verde da Monitorização (monitorização dos registos de água e energia da escola); 273 

escolas. 

- Não Sou o Único (coreografia para comemorar os 20 anos do Programa;115 escolas. 

- Desafio UHU (rota postal da biodiversidade e criação de painéis photo wall); 97 escolas. 

E ainda…coordenados por 

parceiros: 

- Passatempo Carro de Sonho 

(criação do carro sustentável 

do futuro sob forma de 

desenho). 

- Nós pelo Lince e o Lince por 

Nós (sensibilização para a 

preservação de habitat da 

espécie).  

- Dark Skies Rangers (projetos 

sobre poluição luminosa).  

- Descobrir os Oceanos (histórias sobre o oceano). Alguns projetos em destaque 

 

 

 

 

 
   

Rota Eco-Escolas mobilidade sustentável e sig de 

registo de ocorrências dirigido aos municípios 

Rota postal da Biodiversidade: explica o ecossistema 

da tua região 

 

 

Projeto Alimentação Saudável e Sustentável: 

Eco-cozinheiros ao vivo; 44 equipas; 176 crianças e jovens 

 

cozinharam ao vivo as ementas saudáveis e sustentáveis 

Não sou o único: vídeo na região | escolas em movimento 

http://rotados20.abae.pt/
http://desafiouhu.abae.pt/atividades/rota-postal-da-biodiversidade/rotaspostais/
http://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/trabalhos-2016/
http://ecoescolas.abae.pt/projetos-2015-2016/naosouounico/nao-sou-o-unico-premiados/
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Projeto ClimACT 

O projeto ClimACT pretende apoiar a transição para uma 

economia de baixo carbono nas escolas. A Associação 

Bandeira Azul da Europa (ABAE) que terá seu cargo 

principalmente a componente de educação para a 

sustentabilidade, integra o consórcio constituído por nove 

entidades europeias: o Instituto Superior Técnico, oInstituto 

de Soldadura e Qualidade, a Edigreen, a ABAE, o CIEMAT, 

a Universidad de Sevilla, a Université de la Rochelle, a Ville 

de la Rochelle e a University of Gibraltar.  
 

O objetivo do programa Interreg SUDOE é promover a 

cooperação transnacional para resolver problemas comuns 

às regiões do Sudoeste Europeu, estando o projeto ClimACT 

inserido no eixo prioritário “Economia de Baixo Teor de 

Carbono”. Este projeto com a duração de três anos é co-

financiado FEDER. Iniciou-se em setembro de 2016 

Será implementado em 35 escolas piloto de Portugal, 

Espanha, França e Gibraltar. Em Portugal participam 9 

escolas.  

 

 

 

4.AVALIAÇÃO  

 

Avaliação anual  

É realizada uma avaliação intermédia em fevereiro onde é validado o conselho Eco-Escolas, os 

resultados da auditoria ambiental e o plano de ação.  

No final do ano é validada a metodologia aplicada, através da análise de um relatório e 

respetivas evidências. O trabalho da escola é reconhecido através da atribuição de uma 

bandeira verde e certificado Eco-Escolas, com o apoio da Comissão Nacional do Programa Eco-

Escolas. Desde 2015 passaram também a ser reconhecidos os eco-agrupamentos (100% Eco-

Escolas). Existem, atualmente, 30 Eco-Agrupamentos, dos quais: 12 no Norte, 11 em Lisboa e 

Vale do Tejo, 6 no Centro e 1 no Algarve.  

 

Avaliação presencial  

É realizada uma auditoria de qualidade das Eco-Escolas, de 3 em 3 anos, pelas DGESTE no 

território do continente e serviços regionais de ambiente na Madeira e Açores através das 

visitas às escolas. Os indicadores de avaliação são definidos pela Comissão Nacional. 

As visitas decorrem de janeiro a dezembro de cada ano. 

Em 2016 foram visitadas 113 escolas. 

Foram reconhecidas como escolas que 

desempenham o Programa com:  

- ELEVADA QUALIDADE (+ de 75% do índice 

de qualidade) - 59 escolas  

-EXCELÊNCIA (+ de 90% do índice de 

qualidade) – 10 escolas; 8,8% das Eco-

Escolas. 

 

Os pontos fortes de implementação do 

Programa são o envolvimento dos alunos, 

comunicação, integração curricular e 

Reunião ClimACT em Matosinhos, Escolas e equipa 

Reunião ClimACT em Loures: escolas, equipa 

ClimACT e município 

http://ecoescolas.abae.pt/projetos-climact/
http://c2tn.ctn.tecnico.ulisboa.pt/pt-pt/
http://www.isq.pt/
http://www.isq.pt/
http://edigreen.pt/
http://abae.pt/
http://www.ciemat.es/
http://www.us.es/
http://www.univ-larochelle.fr/
http://www.ville-larochelle.fr/
http://www.ville-larochelle.fr/
http://www.unigib.edu.gi/
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orgulho na bandeira verde. Os menos pontuados: conselho Eco-Escolas, auditoria, espaço 

exterior, monitorização e avaliação.  

A média em cada subitem para as escolas visitadas foi de 77%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMUNICAÇÃO 

Para além dos comunicados de imprensa particularmente aquando dos principais eventos- 

Galardão e Seminário , são ainda produzidos: 

- 2 boletins anuais (TerrAzul notícias | Edição Eco-Escolas) 

- 12 Newsletters mensais e várias notícias periódicas.  

-  várias  notícias periódicas. 

 

Em 2016 realizou-se uma edição especial TerrAzul 20 anos, que saiu em setembro e que inclui 

vários testemunhos sobre o Eco-Escolas em Portugal. 

 

Nas redes sociais o Eco-Escolas está presente no YouTube, Twiter e Facebook. Neste último são 

dinamizadas 7 páginas. Para além da página Eco-Escolas em www.facebook.com/ecoescolas 

(com mais de 9200 seguidores atualmente), existem outras para projetos específicos: Global 

Action Days, Geração Depositrão, Hortas Bio, Rota dos 20, Alimentação Saudável e Sustentável) 

e um Grupo de professores coordenadores Eco-Escolas que conta com mais de 1000 membros. 

 

   

Resultados globais das escolas visitadas em 2016 

-  10 temas; 24 indicadores 

 

Nº de escolas visitadas em 2016 

Presença Eco-Escolas no Twiter, Página de Facebook e grupo de Professores Coordenadores Eco-Escolas (FB) 

 

http://ecoescolas.abae.pt/noticias/newsletter-eco-escolas/
http://ecoescolas.abae.pt/noticias/
http://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2015/09/TerrAzul_Setembro2016-1.pdf
https://www.youtube.com/user/ABAEecoescolas
https://www.facebook.com/ecoescolas/
file:///C:/Users/Margarida/Desktop/rel2015_ABAE/www.facebook.com/ecoescolas
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas/
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Excertos da edição especial TerrAzul 20 anos Eco-Escolas  
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Visita à escola Monde Primary School 

durante o NOM 2016 

6. PARCERIAS  

 

6.1. MUNICÍPIOS 

Os municípios são os 

parceiros fundamentais do 

Programa Eco-Escolas 

colaborando com as escolas 

do seu concelho em diversos 

momentos: suportando 

financeiramente a inscrição, 

participando no concelho 

Eco-Escolas, agilizando 

transportes e outros recursos 

para a realização das 

atividades. Em 2016 foram 

firmadas parcerias com 

212 municípios. 

6.2. COMISSÃO NACIONAL 

A Comissão Nacional realiza o acompanhamento técnico do Programa e é constituída por 

elementos de várias entidades: Agência Portuguesa do Ambiente; Direção Geral de Educação; 

DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direções dos Serviços das Regiões do 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve; Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas; DROTA Madeira – Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente 

da Madeira; DRA Açores - Direção Regional de Ambiente dos Açores e Agência para a Energia. 

6.3. MECENAS E PARCEIROS EM PROJETOS 

Um conjunto de entidades que colabora ativamente em todo o Programa como facilitadores de 

desenvolvimento de atividades específicas disponíveis para as Eco-Escolas:  

ERP Portugal, Fundação EDP, Tetrapak, Compal, Agrobio, 

Sarah Trading, Valorcar entre outras.  

 

6.4. FEE INTERNACIONAL 

O desenvolvimento do Eco-Escolas em Portugal articula-

se com as diretivas internacionais no âmbito da 

Foundation for Environmental Education. A reunião anual 

de coordenação, troca de experiências e 

desenvolvimento do Programa a nível internacional 

decorreu em outubro de 2016 na África do Sul em 

Joanesburgo. (Eco-Schools National Operators Meeting- 

NOM) 

 

7. EQUIPA 

Trabalharam no Programa Eco-Escolas em 2016: Margarida Gomes (coordenação), Renata Gonçalves, 

Paulo Pereira, Tânia Vicente, Vanessa Santos, Inês Pascoal, Pedro Gonçalves, Giovanni Giogetti  e ainda 

os estagiários Eva Zaborowska(EPED); Cláudia Vargas (EPED); Raquele Nossa (Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Coimbra)  Samuele (Euroyouth-Erasmus+); Cátia Faria (Universidade Atlântica).                      
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