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1. O ECO-ESCOLAS 2008/09 

 
1.1.O PROGRAMA: objectivos 
Seguindo a metodologia da Agenda 21 e evidenciando-se como uma prática consequente de Educação para 
a Sustentabilidade o Programa Eco-Escolas visa 3 grandes objectivos: 
- trabalhar a gestão ambiental do espaço escola; 
- (in)formar e envolver os participantes; 
- produzir valiosos exercícios de cidadania conducentes a uma atitude pró-activa na comunidade escolar e 
envolvente. 
A formação e o reconhecimento e a divulgação de boas práticas são outros aspectos que estruturam a 
coordenação do Programa em Portugal. 
 
Uma escola reconhecida com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2009 demonstrou ter seguido a metodologia 
proposta dos 7 passos; concretizando pelo menos 2/3 do seu plano de acção e realizado actividades no 
âmbito dos temas-base (água, resíduos e energia) e tema do ano (alterações climáticas/ 
biodiversidade/floresta). 

 
 
1.2. IMPLEMENTAÇÃO: dimensão 
 
No ano lectivo 2008-09 o Programa Eco-
Escolas contou a nível nacional com 1089 
inscrições iniciais de escolas em 200 
Municípios envolvidos, mais de 65 % dos 
Municípios Portugueses. 874 escolas (81% 
das inscritas) foram galardoadas com a 
Bandeira Verde Eco-Escolas 2008/2009. 
 
Abrange actualmente todos os graus de 
ensino desde o pré-escolar, tendo pela 
primeira vez o programa sido concluído num 
estabelecimento do ensino superior. 55% das 
escolas são do ensino básico (1º 2º e 3º 
ciclo), estando no entanto o ensino secundário 
representado com pelo menos 20% 

 
 
 
 
 
 
 
,  
 

 
 

 
É no entanto notável a grande implementação que possui nas regiões autónomas onde se verificam as 
maiores percentagens de escolas inscritas no Programa, face ao número de escolas existentes. 
 
Internacionalmente o Eco-Escolas abrange actualmente 47 países em todos os continentes contando com a 
participação de 25.000 escolas. 
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O programa tem crescido de ano para ano em número de escolas e municípios envolvidos tendo este ano o 
número de escolas ultrapassado o milhar e o número de municípios as 2 centenas. 
 
 Relativamente ao ano lectivo anterior verificou-se que o crescimento apresentou os seguintes valores: 
-mais 37% de escolas inscritas - crescimento de 296 escolas; 
-mais 40% de escolas galardoadas - crescimento de 252 escolas; 
-mais 12% de municípios com Eco-Escolas - crescimento de 22 municípios. 
 
 
 
 

 

Dimensão do Programa 2008-09 
Nº de alunos 
envolvidos 

Nas escolas participantes ~500000 
Directamente no Projecto ~50000 

Nº de professores  Coordenadores 1100 
Que participaram na formação creditada 60 
Que Participaram no Seminário Nacional 350 

Nº de escolas 
 

que se inscreveram no programa 1089 
que concluíram os projectos com sucesso 
-Bandeiras Verdes EE atribuídas em 2009 

874 

Nº de municípios Técnicos que participaram no Seminário 
(técnicos) 

70 

Envolvidos 200 

Com Eco-Escolas em 2008/9 183 

 Parceiros com Eco-escolas 108 

Nº de pessoas Presentes em acções de sensibilização 
onde foi dado a conhecer o Eco-Escolas 

≈3500 

Actividades facultativas 
  Nº de escolas 
Concurso Brigada Verde 2009 74 

Concurso Poster Eco-Código 2009 500 (316 1º Escalão e 184 
2º escalão) 

Concurso  Escola da Energia 2009 Inscritos: 230 
 Que enviaram trabalhos: 

171 

Concurso  Geração Depositrão 2009 140 
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2.ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
2.1.DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO 
Escolas e Municípios 

Através da realização de um mailing com envio de documentação, foram convidadas a integrar o Programa 
Eco-Escolas todas as escolas que já estiveram associadas ao mesmo (cerca de 1000). 
O Programa foi divulgado por carta a todos os municípios do país, solicitando divulgação local. A SRAM 
Açores e DRAmb Madeira realizaram também a divulgação regional. Alguns dos elementos da Comissão 
Nacional divulgaram ainda as inscrições na sua página na Internet. 
Anualmente são realizados para escolas e municípios 5 mailings em papel para envio de documentação. É 
utilizada também com frequência uma mailinglist que permite comunicar e informar a rede. Este método 
tem no entanto o problema de(ainda) não ser possível estabelecer comunicação com todas as escolas. 
 

Comunicação Social 

Foram realizadas notas de imprensa divulgando o Galardão Bandeiras Verdes Eco-Escolas, o Seminário 
Nacional e os premiados nos Concursos. Realizou-se uma Conferência de Imprensa no dia do Galardão Eco-
Escolas. 
 

Diversas comunidades específicas 

Foram realizadas diversas sessões de (in)formação para comunidades específicas, em colaboração com 
outras entidades e/ou correspondendo a convites diversificados, com destaque para as acções realizadas 
junto de municípios parceiros. 
Os tipos de acções realizadas foram diversificadas: 
- sensibilização dos encarregados de Educação alunos e Professores envolvidos nos Programas; 
- divulgação dos projectos da ABAE, com especial ênfase para os projectos escolares, em diferentes 
Congressos e Seminários: apresentação de comunicações orais e/ou escritas; 
- participação em Exposições; distribuição de documentação. 
 

Internet 

A divulgação das actividades do Programa é assegurada na internet através de: 
 

 Identificação Observações  

Mailing list para escolas e 
professores 

ecoescolas_lista@abae.pt 1357 emails 

Mailing list para municípios 
com Eco-Escolas 

municipiosee@abae.pt 194 emails 

Página na ABAE 
 

http://www.abae.pt/programa/EE/inicio.php 161449 visitas entre 1/7/08 e 1/11/09 

Blog Eco- Escolas http://eco-escolas-portugal.blogspot.com/ 
 

98 subscritores; média de visitas diárias: 
62;  mensagens em 2008/09:250 

Perfil no FaceBook Eco-escolas Abae Fee Portugal   

Perfil no Twiter http://twitter.com/ecoescolas  

Perfil no You Tube http://www.youtube.com/user/ABAEecoescolas 
 

 

 

2.2. FORMAÇÃO 
Listagem das Acções de (in)formação realizadas em 2008/09 

 
Data 

 
Local 

 
Âmbito 

Tipo de acção Organização  
Público Alvo 

29 Set 
Torres 
Vedras 

Dia do Galardão Bandeiras Verdes 
Eco-Escolas- Eco-escolas- 
sensibilização 

Exposições  
Workshops; 
Cerimónias 

ABAE - Organização 
Montagem e 
Realização 

cerca de 4000 
participantes: alunos 
professores, 
municípios, parceiros, 
etc 

7 a 10 Out. Lisboa   EUROSUN - sensibilização 
Exposições e 
Workshops 

SPES cerca de 1500 
participantes 
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10 Out Lisboa 
II Seminário Regional da Madeira 
 

Comunicação Dramb Madeira/ 
C.M. de Câmara de 
Lobos 

Cerca de 120 
professores 

15 Outubro  Sintra  
(in)formação sobre o Eco-Escolas 
2009  

Comunicação C.M. de Sintra cerca de 120 (prof e 
alunos) 

17 e 18 de 
Out Faro 

BIOBLITZ  - acção em articulação com 
o projecto JRA- trabalho de campo 

Exposições e 
Workshops 

BIOBLITZ Mais de 500 
participantes 

21 Out  Porto 
Acção com as escolas visitadas pela 
DRE Norte no ano lectivo anterior 

Comunicação 
 

DREN Cerca de 400 (profs e 
alunos) 

14-15 Nov  
Salvaterra 
de Magos  

 Seminário Nacional JRA- convite às 
Eco-Escolas  

Organização 
Montagem e 

Realização 

ABAE/ 
E.P de Salvaterra de 

Magos cerca de 130 inscritos; 

18-19 Nov Rabat  

Encontro Internacional dos 
Operadores Nacionais dos Programas 
da FEE  

Participante 
Apresentação 

de 
comunicação 

FEE 

cerca de 60 
participantes  

16, 17, 18 
Jan Seia Seminário Nacional Eco-Escolas 

Organização 
Montagem e 

Realização 

ABAE/CM Seia 

450 participantes 

28 Jan Sintra 
Acção de Formação 
na Escola Leal da Câmara 

Comunicação Escola e CM de 
Sintra 

Alunos e professores 
- 130 participantes 

03 Fev Estoril 
Acção de Formação 
no Colégio Salesianos do Estoril 

Comunicação O colégio Professores e Enc de 
Educação 

- 130 participantes 

8 de 
Fevereiro  Penela  

 Acção de formação sobre Eco-
Escolas e JRA a pedido do município 
(parceiro);- reunião regional com 
profs. da região Centro  

Comunicação 
Sessão de 
trabalho 

ABAE/ CM de 
Penela 

cerca de 80 
participantes (prof) 

27 de Fev. Lisboa 

Formação sobre programa Eco-
Escolas e objectivos das  visitas às 
escolas – auditoria externa   

Comunicação 
Sessão de 
trabalho 

ABAE/ DGIDC Elementos das equipas 
das 5 Direcções 

Regionais do Ambiente- 
cerca de 45 

participantes 

14 de 
Fevereiro Azambuja 

Acção de formação sobre Eco-escolas 
a pedido do município (parceiro); 
visita a uma escola- EB 2,3 Manique 
do Intendente 

Comunicação 
 

ABAE/ CM de 
Penela 

acção de formação 
dirigida a alunos 
organizada pelo 

município e escola 

17 de 
Fevereiro 

Oliveira de 
Azeméis 

Participação numa actividade inter-
escolas- Eco-Encontros 

workshops Escola cerca de 250 
participantes (alunos e 

prof.) 

3-Março Évora Acção de formação sobre Eco-Escolas 

Comunicação 
Sessão de 
trabalho 

Escola da 
Malagueira 

cerca de 120 
participantes (alunos e 

prof.) 

14-Mar Lisboa 
Acção de Formação de professores 
no âmbito da Escola da Energia 

Organização ; 
comunicações
; sessões de 
trabalho 

ABAE/Galp energia 

cerca de 120 
professores 

17-Mar  Tomar  

 Seminário promovido pela Câmara 
Municipal- apresentação do 
Programa  Eco-Escolas   

Comunicação 
 

CM Tomar 
cerca de 120 pessoas 

(professores) 

17-Abril Massamá 

Participação numa actividade na Eco-
Escola do Infantário do Povo de 
Massamá 

participação Escola 
cerca de 60 crianças e 
educadores 

21 e 22 Mar Açores Seminário Regional Eco-Escolas e JRA 
Comunicação 
 

SRAM Açores  Cerca de 120 
professores 

29 a 04 de 
Abril Manteigas 

Missão Serra da Estrela- com a 
participação de JRA oriundos de Eco-
Escolas 

 ABAE/ C.M. de 
Seia/C.M. de 

manteigas/C.M. 
Gouveia 

17 jovens de escolas 
JRA/EE portuguesas e 1 
de uma escola JRA de 

Chipre  

21 de Abril Covilhã 
II Encontro GPS – Escola 
Internacional da Covilhã 

Workshops e 
exposição 

Grupo GPS 
Cerca de 1500 jovens 

30 de Abril 
Ferreira do 

Alentejo 

Reunião Regional no Alentejo em 
parceria com o município e alargada 
a toda a região 

Comunicação 
Sessão de 
trabalho 

Município de 
Ferreira do Alentejo 
DREAlentejo 

cerca de 150 
participantes 
(professores) 

7 de Maio Lisboa 

Aula para cursos de licenciatura e 
Mestrado em Ciência Politica e 
Relações Internacionais,: Ecologia 

Comunicação 
e debate 

FCSH- Universidade 
Nova de Lisboa Cerca de 100 Alunos do 

referidos cursos  



 5

Humana e Educação Ambiental e 
Cidadania 

28-Maio Massamá 
Participação numa actividade na Eco-
Escola na EB 2,3 Roque Gameiro 

participação Escola Mais de 150 
participantes 

29 - maio Sesimbra 
da Energia "Educar Energia e 
Sustentabilidade" (ENA)  

Tertúlia da 
energia 

ENA 
Cerca de 50 

1 de Junho  Lisboa Dia da criança 
Dinamização 
de uma acção 

FNAC , ERP Portugal 
Mais de 100 crianças 

4 a 6 de 
Junho 

Torres 
Novas II Feira de Ambiente 

Stand 
Workshops e 
exposição 

C.N. Torres Novas 
Mais de 1000 pessoas 

9 a 11 de 
Julho Sesimbra Dias da Energia 

Stand 
Workshops e 
exposição 

ENA 
Mais de 1000 pessoas 

 
A principal aposta da Coordenação do Programa é na formação como factor multiplicador de competências 
para o desenvolvimento de projectos. 
Dirigida a vários públicos alvo e adquirindo vários formatos, apresenta-se desde a organização de um 
Seminário de 3 dias até à participação em Feiras e Exposições, passando por diversas Sessões em parceria 
com escolas, municípios Direcções regionais de educação e outras entidades. 

 
Acção de Formação Creditada 

Realizou-se 1 acção de formação creditada ao abrigo do Regime Jurídico 
da Formação Contínua (D. L. nº 207/96), em parceria com o Centro de 
Formação Orlando Ribeiro. 
 

Seminário Nacional Eco-Escolas  

Os principais objectivos deste Seminário são: 
- Reunir os professores coordenadores do Programa Eco-Escolas por 
forma incentivar a comunicação, possibilitar uma partilha de objectivos 
comuns, a troca de experiências e o debate das metodologias e 
estratégias do Programa Eco-Escolas; 
- Debater a importância da articulação com as autarquias no âmbito da 
Agenda 21;  
-Fornecer informação científica relativamente aos temas de trabalho;  
-Proporcionar a participação em workshops de carácter prático, 
conducentes a um enriquecimento de estratégias em EA/EDS.  
O formato de formação (que pode ser creditada) inclui 
apresentações/conferências; workshops; fóruns de debate; trabalho 
de campo. 
O Seminário Nacional 2008-09 decorreu durante 3 dias em Seia, em 
Janeiro de 2009, com cerca de 450 pessoas envolvidas, sendo 20% 
técnicos de municípios e 80 % professores. 
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Seminários Regionais nas Regiões Autónomas  

A coordenação regional do Programa Eco-Escolas tem até ao momento apenas expressão nas regiões 
autónomas dos Açores e da Madeira com um envolvimento crescente das respectivas Secretarias e 
Direcções Regionais do Ambiente. Desde 2004 que os Açores organizam anualmente o Seminário Regional 
Eco-Escolas que no ano de 2009 decorreu na ilha de S. Miguel, no concelho de Lagoa, nos dias 21 e 22 de 
Março, envolvendo diversos especialistas da Universidade dos Açores. Na R.A. da Madeira, o Seminário 
Regional Eco-Escolas decorreu em Câmara de Lobos, no dia 2 de Outubro de 2008, tendo o de 2009 também 
decorrido já na Calheta a 2 de Outubro de 2009. 
 

Reuniões Regionais Eco-Escolas- acções de formação em parceria com municípios 

As reuniões, organizadas em colaboração com os municípios parceiros revelaram um balanço 
extremamente positivo, dado que permitiram atingir vários objectivos, tais como:  
- fornecer directamente material de apoio ao desenvolvimento do Programa; 
- tomar conhecimento dos principais problemas e desafios sentidos pelas escolas na implementação do 
Programa; 
- facilitar a implementação do programa através de sugestões adaptadas a cada caso; 
- estimular os laços entre as escolas do mesmo concelho/região através da divulgação dos respectivos 
planos de acção; 
- envolver mais directamente as autarquias na concretização do Eco-Escolas. 
Realizam-se com frequência por solicitação de municípios que pretendem alargar a sua rede de Eco-Escolas, 
convidando para a reunião outras escolas da região. São constituídas pela apresentação do Programa e de 
experiências de vários graus de ensino e seguidas de uma discussão SWOT. 
 

Acções de formação em escolas 

As visitas às escolas são geralmente inseridas nas deslocações para 
reuniões regionais, reuniões, participação em eventos, etc. 
Pontualmente são feitas visitas de monitorização e acompanhamento 
quando expressamente solicitadas e geralmente para participação em 
momentos de actividade do programa. 
Os principais objectivos são: 
- um acompanhamento mais personalizado: dúvidas, sugestões, 
participação em Conselhos EE; 
- o reconhecimento do trabalho realizado; 
- a participação em actividades organizadas no âmbito do Programa (ex: Dia Eco-Escola, sessões públicas, 
formação para alunos, professores ou auxiliares de acção educativa etc.) . 
As visitas individuais que foram realizadas mostraram-se sempre bastante proveitosas e de grande agrado 
das escolas visitadas. 
 

Auditoria de qualidade às escolas 

No âmbito do desenvolvimento do projecto de Auditoria de Qualidade das Eco-Escolas através das visitas às 
escolas, realizou-se uma acção de formação com os técnicos das DRES que constituem a equipa no terreno, 
para definição das metodologias das visitas às escolas. Este projecto foi preparado ao longo de diversas 
reuniões existentes com a Comissão Nacional, tendo sido desenvolvido um Questionário e um Guião, 
disponíveis em: 
http://abae.pt/programa/EE/documentacao/ficha%20_visita_escola_criterios.pdf 

 
Sensibilização/Formação para o público em geral 

Participação em feiras/ eventos promovidos por escolas, 
municípios ou outras entidades. Apresentação e dinamização de 
workshops de carácter prático e divulgação de informação 
abertas ao público em geral com predomínio de acção com o 
público jovem. Jogos e ateliers dinamizados nestas sessões: Olhó-
código; Quizz da sustentabilidade; Faz a tua Pegada; Faz o teu 
moinho; Jogo da Triagem, etc. 
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 2.3.DIA BANDEIRAS VERDES  
Acção de sensibilização e reconhecimento de boas práticas 

Embora decorra no inicio do ano lectivo, este é o dia de encerramento do ano lectivo anterior e constitui o 
momento do reconhecimento das boas práticas e do bom trabalho realizado por todos os envolvidos no 
Programa Eco-Escolas. Para além de um dia de Festa onde ocorrem dezenas de actividades e apresentações 
de carácter lúdico-pedagógico destinadas às crianças e jovens participantes, são ainda entregues as 
Bandeiras Verdes às Eco-Escolas e reconhecidos os municípios parceiros do Programa. É também o dia de 
entrega dos prémios dos Concursos anuais. Neste dia estão presentes milhares de pessoas: professores, 
alunos, municípios e outros convidados. 
O Dia Bandeiras Verdes 2008 relativo ao encerramento de 2007/08 decorreu a 26 Setembro de 08 em Torres 
Vedras com a participação de cerca de 4000 pessoas  
O Dia Bandeiras Verdes 2009 relativo ao encerramento de 2008/09 decorreu a 29 Setembro de 09 em Santa 
Maria da Feira com a participação de cerca de 5000 pessoas.  
Mais sobre os Dias bandeiras Verdes em: 
Torres Vedras 2008  http://abae.pt/programa/EE/galardao08/inicio.php 
Santa Maria da Feira 
2009  http://abae.pt/programa/EE/galardao/2009/programa.php 
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2.4.SUBPROJECTOS ECO-ESCOLAS 
Brigada Verde  

Desde 2002-2003 surgiu o novo concurso “Brigada Verde” que tem como 
objectivos apoiar as escolas que apresentassem “Boas ideias de 
Intervenção na escola e comunidade”. O prémio foi atribuído pela 
Unilever Jerónimo Martins. 
O tema para 2008/09 era livre. Em 2009 participaram nesta iniciativa 87 
projectos, tendo sido apoiados financeiramente 8 projectos : À descoberta da 

minha aldeia;  Os nossos sobreiros e a rolha de cortiça; Saco duradouro, futuro de ouro!; 
Por um melhor ambiente, envolvemos toda a gente.; Ajudar o equilíbrio do ecossistema 
praia; Limpar os rios? Yes we can!; Experimentar para preservar o ecossistema local; Green 
Free Light 

Mais informações dobre o Brigada Verde em: 
http://abae.pt/programa/EE/brigada_verde/2009/inicio.php 
 

Escola da Energia  
Iniciou-se no final de 2005 um projecto de parceria com a Galp que visa 
uma abordagem dinâmica dos temas relativos à eficiência energética, 
mobilidade sustentável e alterações climáticas (tema do ano desde 2006). 
No âmbito deste projecto foram desenvolvidos conteúdos para um portal 
“A Cidade da Energia”, no qual se insere a Escola da Energia, alojado em 
www.vidasgalp.galpenergia.com 
Este projecto inclui ainda uma acção de formação anual e o 
desenvolvimento de diversas actividades organizadas em concursos e 
destinadas a diversos graus de ensino: 

CONCURSO 
Nível de Ensino 

Escalão 
Número de escolas 

participantes pré/1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Sec/Prof. 

Código da Energia X       Único 57 

BD da Energia   X X X Único 63 

Concurso Protótipos 

    X X Carrinhos solares 45 

    X X Barcos solares 25 

    X X Tema Livre 31 

Matemática da Energia       X Único 12 

Prémio “Equipa da Energia” X X X X Único 59 

Mais informação sobre a Escola da Energia em 
http://www.abae.pt/programa/EE/escola_energia/2009/inicio.php 
 
 

Geração Depositrão  

A Geração Depositrão surge em parceria com ERP Portugal. 
Pretende-se através da proposta de um conjunto de actividades, 
sensibilizar a escola e a comunidade envolvente para a problemática dos 
Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), bem como 
dotar a escola de instrumentos logísticos nos quais se possa depositar este 
tipo de resíduos. 
Neste primeiro ano o projecto, destinado apenas às escolas de 1º ciclo, 
envolveu duas modalidades uma Campanha de Entrega avaliada através 
dos valores Kg/aluno) e uma Actividade Criativa elaboração de um guião 
para uma peça de teatro que deveria ser representada com as personagens da banda desenhada “A equipa 
do REEE – A reciclagem dos Velhos Amigos”. 
Em 2009/10 está previsto o alargamento do projecto aos 2º e 3º ciclo e secundário. 
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Ambiente e Inovação  

Depois de decorrida a 1ª fase do Concurso Ambiente e Inovação, 
que tem como objectivo a apresentação de uma ideia inovadora 
e criativa de como “poupar energia”, foram seleccionadas 6 
escolas que tiveram os projectos apoiados durante 2008/09. 
Dessas 6 foi escolhida através de um Júri da Comissão nacional a 
representante de Portugal no Concurso internacional “Environment & 
Innovation” onde participam também outros 5 países da FEE.  
O projecto que vai representar Portugal é o SUNSHARE da EB 2, 3 de 
Lousada que demonstra como aproveitar a energia solar, promovendo, 
ao mesmo tempo, uma sociedade mais solidária entre diferentes 
gerações. 
 
 

Poster Eco-Código  

Os concursos Nacionais iniciaram-se no ano lectivo 2000/2001 e tem-se 
mantido como uma actividade anual. 
O concurso de “Cartazes Eco-Código” Nacional, tiveram no ano lectivo 
2008/09 na sua 8ª edição. Mais de 400 das escolas, apresentaram trabalhos 
a concurso, tendo sido premiadas no total 8 escolas com visitas de estudo, 
materiais didácticos e informáticos diversos.  
Escolas premiadas com o 1º prémio e edição de cartaz: CATL Bola Colorida e EB 2, 3 
Vale de Milhaços. 
 
 

Exposição Eco-itinerante  

A divulgação dos posteres recebidos no Concurso Eco-Código em formato de exposição itinerante constitui 
uma forma de divulgação do Programa e dos trabalhos das escolas. 
Esta Exposição é constituída por 40 posteres Eco-Código e um jogo de leitura da exposição – o 
“OlhóCódigo”, possibilitada pelo apoio do mecenas oficial Eco-Escolas. Pode ser requisitada pelas escolas e 
municípios parceiros envolvidos no Programa. Foram montadas 6 Exposições que percorreram cerca de 50 
locais públicos. 
 
 

2.5.OUTRAS ACTIVIDADES 
 

Produção e Divulgação de Materiais  

Uma das actividades de apoio pedagógico às escolas é constituída pela produção e divulgação de materiais 
relacionados com os projectos em particular e a educação ambiental em geral, quer sob o formato impresso, 
digital (memória usb), ou Internet. 
São distribuídos às escolas envolvidas nos Projectos, materiais em 3 momentos: 
- após a inscrição – Guia do Professor e Guia de Auditoria Ambiental 
- durante o ano nos momentos de formação – materiais diversos relacionados com a educação ambiental  
em geral e tema do ano 
- no final do ano no Galardão- materiais e prémios diversos para uso das escolas 
Foram impressos pela ABAE: Guia de Auditoria Ambiental (2000 ex.); Folhetos dos Concursos (2x 500ex.), 
Posteres Eco-Código Vencedores (2000 ex.), Mapa das Eco-Escolas (500 ex.), Agenda Planning (2000 ex.).  
 
Para além dos editados pela ABAE são ainda distribuídos outro tipo de Materiais e Publicações de diversas 
entidades (adquiridos e/ou solicitados), tais como: jogos, kits de reciclagem, eco-pinças, etc, que são 
canalizados para as escolas inscritas nos projectos.  
Como conteúdos para a Internet foram divulgadas todas as escolas inscritas e galardoadas e municípios 
envolvidos, comunicações apresentadas nos Seminários, trabalhos vencedores nos concursos, etc. A 
actualização da página referente aos conteúdos Eco-Escolas tem carácter quinzenal. 
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Articulação com escolas e municípios  

Através de contactos permanentes ao longo do ano por telefone, fax e e-mail, sublinhados na realização de 
5 mailings anuais para informação de procedimentos específicos, desenvolve-se um apoio constante às 
escolas que é reforçado com as acções presenciais durante o Seminário, Galardão, Reuniões Regionais e 
outras Acções de Formação. 
Aos municípios é proposta uma parceria de apoio à implementação do Programa. Aos municípios parceiros é 
dada maior atenção relativamente à participação nas actividades por eles propostas e/ou à escolha dos 
locais para realização das diversas acções. 
 

Articulação com a Coordenação Internacional e Comissão Nacional 

Foram realizadas 4 reuniões anuais com os elementos da Comissão Nacional Eco-Escolas, composta agora 
por representantes das seguintes entidades: Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
(DGIDC/ME); Direcção Regional de Educação Norte (DRE Norte); Direcção Regional de Educação Centro (DRE 
Centro); Direcção Regional de Educação Lisboa e Vale do Tejo (DRE LVT); Direcção Regional de Educação 
Alentejo (DRE Alentejo) ; Direcção Regional de Educação Algarve (DRE Algarve); Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA); Instituto da Água (INAG); Secretaria Regional de Ambiente e do Mar dos Açores (SRAM 
Açores); Secretaria Regional de Ambiente e Recursos Naturais da Madeira (SRA Madeira); Agência para 
Energia (ADENE); Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB); Instituto de Meteorologia 
(IM); e Autoridade Florestal Nacional (AFN).  
Relativamente à FEE Internacional representei o Programa na Reunião de Operadores Nacionais que 
decorreu em Rabat em Novembro de 2008. 
 

Integração de Estagiários de Cursos Profissionais e Tecnológicos 

Durante o ano lectivo 2008-09 trabalharam no programa 5 estagiários que no total perfizeram no seu 
conjunto, 8 meses de trabalho no Projecto.  
A integração destes jovens constituiu uma mais-valia para Associação, na medida em que desempenham 
tarefas e actividades fundamentais ao desenvolvimento do programa, contribuindo também o programa 
para a formação destes jovens em áreas relacionadas com a Gestão Ambiental, Informática, Gestão da 
Informação. Os estagiários que decorreram em 2009 foram os seguintes: Escola Profissional e Agrícola D. 
Dinis da Paiã: Francisco Moser (Fev 2009); Escola Profissional de Setúbal: Ana Carina Gaspar (Março 2009); 
EPED: Ana  Carvalho (Abril-Julho 2009); Escola Secundária Mem Martins:  Luís Sousa (Junho 2009); Escola 
Secundária de Mem Martins: Denise Carvalho (Junho 2009). 
Foi ainda estabelecida uma parceria com a Universidade Nova – FCSH visando a admissão de estagiários. 

 

3.AVALIAÇÃO 
 

Do Programa 

A implementação do Programa Eco-Escolas é monitorizada e avaliada pela Comissão Nacional, constituída 
por 14 entidades. 
As diversas actividades – seminários, acções de formação, subprojectos possuem ainda instrumentos de 
avaliação específicos geralmente constituídos por um inquérito aos participantes. Esta metodologia tem 
contribuído para o ajuste e melhoramento das actividades a par do estímulo decorrente das avaliações 
francamente positivas.  
 

Das escolas 

O acompanhamento e avaliação do Programa nas escolas são realizados pela ABAE através da análise dos 
Planos de Acção (em Fevereiro) e do relatório de actividades (em Julho). Às escolas que possuem bandeira 
verde pelo menos há 3 anos, é realizada uma auditoria externa pelas Direcções Regionais de Educação no 
continente e Direção Regional /Secretaria Regional de Ambiente respectivamente na Madeira e nos Açores. 
Esta actividade, iniciada a nível experimental em 2008/09 tem-se revelado como uma ferramenta de grande 
utilidade para a melhoria contínua do Programa permitindo corrigir situações e realçar boas práticas e 
garantindo a existência de padrões de qualidade adequados em todos os estabelecimentos de ensino que 
hasteiam uma bandeira Eco-Escolas. 
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4. APOIOS E PARCERIAS 
A procura de financiamentos específicos para todas as actividades incluindo os Concursos, permitem um 
balanço positivo de todas as actividades. Para análise dos valores deverá ser consultado o relatório 
financeiro da ABAE. 

Apoios e Parcerias 

 
    Tipo de apoio 

Descrição Entidade Técnico/ 
Institucional 

Materiais Financeiro 

  
Comissão Nacional 

de Acompanhamento do 
Programa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agência Portuguesa de Ambiente x     

Ministério da Educação - DGIDC x     

Direcção Regional de Educação do Norte x     

Direcção Regional de Educação do Centro x     

Direcção Regional de Educação de Lisboa x     

Direcção Regional de Educação do Alentejo x     

Direcção Regional de Educação do Algarve x     

SRAM Açores x     

Dramb Madeira x     

Instituto da Água (INAG) x     

Instituto da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB) 

x     

Agência para a Energia (ADENE) x     

Autoridade Florestal Nacional (AFN) x     

Mecenas Oficial do Programa  Unilever- Jerónimo Martins     x 

Parceiro no Projecto Escola da 
Energia 

Galp energia X x x 

Parceiro no Projecto Geração 
Depositrão 

ERP Portugal   x x 

Parceria para Formação Centro de Formação Orlando Ribeiro x     

Parceria projecto 2ii x     

Municípios Municípios parceiros x   x 

Apoios ao Galardão C. M. de Torres Vedras/C.M.S.Mª da Feira x x   

Águas de Gaia, REN, CGD, Ecolub, Visionarium  x   x 

Apoios ao Seminário Nacional 
C. M. De Seia x x   

Águas de Gaia, REN     x 

Apoios ao Concurso nacional 
Poster Eco-Código 

Lipor, Valorcar, Ecolub, Formato Verde, 
Zoomarine, Águas de Gaia, REN, Vertigem Azul e 

Parque Biológico de Gaia 

  x x 

Parcerias com Municipios Em 2009 existiram  108 municípios parceiros 
com escolas galardoadas 

x  x 
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5. Plano de Actividades 2009/ 2010 

 

 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS  
     CALENDARIZAÇÃO 2009/2010 

Data  Acção  Quem 

29 de Setembro Dia Nacional bandeiras Verdes 2009- galardão Eco-Escolas 
ABAE  
escolas/municípios 

   

Outubro a Junho  
Acompanhamento directo (visitas, acções de formação, participação em actividades) e indirecto 
(telefone, e-mail) às escolas; formação sobre o programa desenvolvida em parceria com os 
municípios. 

ABAE 
escolas/municípios 

30 Outubro 2009  Data de inscrição no Programa. Trata-se de uma  PRÉ-INSCRIÇÃO que será validada até Fevereiro.  Escola 

Nov/Dez 2009  Mailing para todas as escolas e municípios inscritos  ABAE  

Set a Dez 2009  
Criação do Conselho Eco-Escola. ; Reunião do Conselho Eco-Escola.;  Realização da Auditoria 
Ambiental à Escola.  

Escola 

Dezembro 09  Reunião da Comissão Nacional Eco-Escolas 
ABAE / Com. 
Nacional 

8 Janeiro  Data Limite para inscrição no Seminário Nacional Eco-Escolas 2010 – Coimbra.  Escola 

15,16 e 17 Janeiro  Seminário Nacional Eco-Escolas. Coimbra- formação creditada.  
ABAE 
escolas/ 
municípios 

Janeiro 2010  
Mailing para as escolas: envio de documentação e Informação sobre Actividades e Concursos 
para as Eco-Escolas: Brigada Verde; Escola da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código. 

ABAE  

Dez 2009 a 
Fevereiro 2010  

Conclusão da Auditoria; Reunião do Conselho Eco-Escola.; Plano de Acção; Respostas aos 
Concursos. Inserção no currículo; Desenvolvimento de Actividades. 

Escola 

28 de Fevereiro 2010 
Data limite de inscrição no Projecto “Escola da Energia”: Código da Energia; BD da Energia, 
Energia e Inovação. 

Escola 

28 Fevereiro 2010  
Data limite de envio da Ficha de Acompanhamento e Plano de Acção - validação da inscrição 
realizada em Outubro.  

Escola 

Fevereiro a Maio de 
2010 

Desenvolvimento da parceria com os municípios. Envio de informação sobre as escolas do 
concelho. 

ABAE / municípios 

Fevereiro a Maio  de 
2010 

Informação às escolas acerca das Reuniões Regionais e outras acções de formação Reuniões 
Regionais Eco-Escolas: Prevista 1 no Norte e 1 no Alentejo. 

ABAE  

Fevereiro a Maio  de 
2010 

Visitas às escolas que vão receber a 3ª bandeira Eco-Escolas. Auditorias externas realizadas pelos 
elementos da Comissão Nacional,  

ABAE  municípios, 
APA DREs; SRAM; 
DRAmb 

Fevereiro a Junho  de 
2010 

Desenvolvimento de Actividades.; Monitorização e Avaliação.; Reunião/ reuniões do Conselho 
Eco-Escola. ; Divulgação à Comunidade: Dia Eco-Escolas.; Criação do Eco-Código. 

Escola 

Março 2010 Acção de formação às escolas inscritas no projecto “Escola da Energia”. 
ABAE 
escolas 

15 Março 2010  Data limite do Concurso Brigada Verde. Escola 

Abril 2010 Reunião da Comissão Nacional Eco-Escolas. ABAE  

Abril 2010 
Comunicação às escolas dos resultados da análise da Ficha de Acompanhamento, dos vencedores 
Brigada Verde e do Regulamento do Concurso de Posteres e das condições de candidatura ao 
Galardão.  

ABAE 

15 de Maio de 2010 Data limite dos concursos no âmbito das Actividades da Escola da Energia. Escola 

Junho 2010 
Reunião do Conselho Eco-Escola. - Candidatura ao Galardão. (se cumpriu os 7 passos;  Plano de 
Acção e abordagem dos temas Água, Resíduos, Energia e Alterações Climáticas) 

Escola 

30 de Junho 2010  Data limite para “Concurso Poster Eco-Código”. Escola 

30 de Junho 2010 Data limite para Candidatura ao Galardão. Escola 

Julho 2010 Reunião da Comissão Nacional Eco-Escolas. ABAE 

Agosto 2010 
Divulgação das escolas galardoadas 2008 por carta às escolas e em www.abae.pt. 
Convite para participação no Galardão às escolas e municípios com Bandeiras Verdes Eco-Escolas. 

ABAE 

Setembro 2010 Reunião da Comissão Nacional Eco-Escolas. ABAE  

19  Setembro 2010 Data limite para confirmação de presença no Dia Bandeiras Verdes 2010.  
Escola 
Município 

Setembro ou Outubro 
2010 

Dia Bandeiras Verdes. Cerimónia de Entrega do Galardão 2010 e prémios dos Concursos. 

 

ABAE 
escolas e 
municípios 

Até 30 Outubro 2010  Inscrição no Programa para 2010-11. Escola 
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6. ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exemplos de recortes de imprensa 

Blog Eco-Escolas 

http://eco-escolas-portugal.blogspot.com  

Excerto do Boletim TerrAzul- edição 

especial Eco-escolas 


