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1. PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2011/12 
1.1.O PROGRAMA: objetivos 
Seguindo a metodologia da Agenda 21 e evidenciando-se como uma prática consequente de 
Educação para a Sustentabilidade, o Programa Eco-Escolas visa 7 objetivos gerais: 

1. Aumentar o conhecimento (Sensibilização, Divulgação, Informação em Educação Ambiental/ EDS).  
2. Integrar a Educação Ambiental / EDS na educação formal, não formal e informal 
3. Contribuir para o progresso na escala da literacia ambiental através do recurso a metodologias 

participativas de exercício da cidadania  
4. Melhorar a gestão ambiental da escola ; sensibilizar e envolver a comunidade 
5. Envolver toda a comunidade escolar com ênfase nos alunos 
6. Orientar para a Ação (Mudança de atitude e comportamento, compromisso, participação e 

envolvimento, Cidadania e Governança). 
7. Abordar “pela positiva” as boas práticas de sustentabilidade (pedagogia de exemplo, construtiva) 

O Programa Ecoescolas visa ainda 3 Objetivos específicos principais: 
1. Trabalhar a gestão ambiental do espaço escola através da implementação de ações de efetiva 

melhoria na gestão de recursos; 
2. (In)formar e envolver os participantes aplicando a metodologia inerente á agenda 21; 
3. Produzir valiosos exercícios de cidadania conducentes a uma atitude pró-ativa na comunidade 

escolar e envolvente. 

 
1.2. IMPLEMENTAÇÃO: evolução; distribuição geográfica, graus de ensino e público-alvo 
 
Evolução do Programa Eco-Escolas em Portugal 
15% das escolas envolvidas são escolas novas o que demonstra ser 
um Programa de continuidade pela renovação anual da inscrição 
de cerca de 85% das escolas. 
Face ao ano anterior diminui ligeiramente o numero de escolas 
inscritas (de 1515 escolas em 2011  para 1443 escolas em 2012) 
mas aumentou a percentagem do numero de escolas participantes 
que concluíram o Programa com sucesso sendo  galardoadas com a 
bandeira Verde  de 80% para 85 % das escolas inscritas.  
 
Geograficamente o Eco-Escolas está presente em todos os 
distritos e regiões autónomas, com maior número de escolas nos 
distritos de Lisboa, Porto  e Região Autónoma da Madeira onde se 
verifica  também a maior taxa de cobertura  
Os municípios com mais escolas galardoadas foram  Sintra(82); Vila 

Nova de Gaia(35); 
Matosinhos(30); Pombal(29); 
Câmara de Lobos(27); 
Funchal(27);Ílhavo(26); 
Gondomar(24); Marco de 
Canaveses(22); Figueira da 
Foz(20);Lisboa(20). 

Os municípios onde se verifica a 
maior taxa de cobertura do 
Programa (considerando como 
fator de ponderação as escolas 
públicas entre o 1º ciclo e o 
secundário), que apresentam 



 

ABAE / FEE P. Atividades 2011/12  

mais de 90% das suas escolas no Programa Eco-Escolas são: Calheta (Madeira); Ribeira Brava; 
Caminha; Macedo de Cavaleiros; Portel; Ponta Do Sol; Porto Moniz; Câmara De Lobos; Porto Santo; 
Manteigas. 
 Internacionalmente o Eco-Escolas encontra-se atualmente em 52 países em todos os continentes. A 
existência da FEE possibilita a coordenação/articulação e partilha entre a rede de ONGAs bem como 
a oportunidade para as escolas de desenvolvimento de projetos internacionais.  

 
 
 

Participação no conjunto do Programa Eco-Escolas 
Nº de alunos 
 

Nas escolas participantes ~800.000 

Diretamente envolvidos ~120.000 

Nº de 
professores  

Diretamente envolvidos 5500 

Coordenadores 1850 

Que participaram na formação creditada 150 

Que Participaram no Seminário Nacional 400 

Nº de escolas 
 

que se inscreveram no programa 1443 

que concluíram o Programa com sucesso 
-Bandeiras Verdes EE 2011/12 

1229 

 
Nº de 
municípios 

Envolvidos 232 

Parceiros com Eco-Escolas 138 

Público-alvo de ações de formação específicas 
Alunos (galardão e ações de formação em escolas) 4500 

Professores (seminário nacional, encontros regionais, reuniões 
regionais e outras ações  

1500 

Técnicos  de municípios que participaram no Seminário e outras 
ações 

90 

Técnicos auxiliares de ação educativa 30 

Pais e encarregados de educação 30 

Outros (presentes em ações de sensibilização onde foi dado a 
conhecer o Eco-Escolas) 

1500 

Participação das escolas em sub-projetos  

 Nº de escolas 

Projeto Ecorrepórter da energia 160escolas: 144 
trabalhos 

Projeto anual 
(4ª edição) 

Geração Depositrão 2012 570 

Desafio 
Tetrapak 

“Sim, vamos criar uma árvore” 500 

Ação de 
sensibilização 

“Maré Humana” 40  escolas(2000 alunos) 

Desafio 7 
Maravilhas 

7 mandamentos Praias de Portugal  100 

Concurso de 
cartazes 

Poster Eco-Código 2012 550 

Desafios no 
âmbito dos 15 
anos Eco-
Escolas 

Escolas em Movimento 21 

Hino Eco-Escolas 57 

Projeto “Tinteiros com valor” 539 
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Graus de Ensino 
Abrange atualmente todos os graus de ensino desde o pré-escolar, incluindo mesmo um 
estabelecimento do ensino superior. 77% das escolas são do ensino básico (1º 2º e 3º ciclo), 
estando  os restantes graus de ensino (pré-primário, secundário, profissional) representados com 
cerca de  23% . Existem atualmente 6 escolas galardoadas do ensino superior. 

2.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Ações de formação dirigidas a 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 ações 
realizadas junto de municípios parceiros. 
Os tipos de ações realizadas, foram diversificadas: 
- sensibilização dos encarregados de Educação alunos e Professores envolvidos nos Programas; 
- divulgação dos projeto s da ABAE, com especial ênfase para os projeto s escolares, em diferentes 
Congressos e Seminários: apresentação de comunicações orais e/ou escritas; 
- participação em Exposições; dinamização de ateliers; distribuição de documentação. 
Destacam-se as seguintes ações: 

 
- Ação de formação creditada (25h) para 150 docentes 
- Seminário Nacional Ecoescolas (400 participantes) 
- Encontros e Seminários Regionais (Porto Santo; Celorico da Beira; Sesimbra) 
- Dia Bandeiras Verdes 2011 (4500 participantes); 2012 (4000 participantes) 
  

DATA LOCAL Ação Organização Publico-alvo Participantes 

14-09-2011 
Oliveira de 
Azeméis 

Encontro Bandeiras Verdes - galardão Eco-
Escolas  

ABAE/ C.M. de Oliveira de 
Azeméis 

alunos, professores , 
municípios, outros 4500 

31-10-2011 Sesimbra Ação de formação numa escola Escola alunos /professores 90 

10-11-2012 Torres Novas Ação de formação – Reunião Regional Município/ABAE professores 90 

08-02-2012 
Oliveira de 
Azeméis Ação de formação - Agrupamento de Escolas professores, pais e funcionários 80 

2 a 5 de Fev. 2012 Beja Seminário Eco-Escolas ABAE/ Município de Beja 
Professores e técnicos de 
municípios 400 

2 -02 a 2-03-2012 Beja 

Eco-Escolas, educação para a sustentabilidade no 
âmbito da Agenda 21 ; registo de acreditação nº  

CCPFC/ACC – 55366/09 
Centro de Formação 
Orlando Ribeiro professores 150 

07-02-2012 Mafra/Ericeira Ação de formação numa escola ABAE/Escola/ERP professores , alunos 160 

12-05-2012 20 praias do pais Ação de sensibilização maré Humana ABAE/Buondi Alunos e professores 2000 

29-05-2012 Covilhã Reunião Regional ABAE/Município da Covilhã professores 40 

30-05-2012 Coimbra Ação de Formação ABAE/DREC professores 40 

16-05-2012 Mira-Sintra Ação de Formação  Escola D. Domingos Jardo alunos 90 

05-06-2012 Oeiras Atividades práticas (Dia do Ambiente) ABAE/CMOeiras alunos 300 

06-06-2012 Lisboa Apresentação de projetos ABAE APA professores e público em geral 50 

29-06-2012 Mafra Seminário Coastwatch (comunicação) GEOTA alunos e professores 150 

29-06-2012 
Marco de 
Canaveses Atividades práticas ABAE/Município de Marco Alunos e público geral 900 
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2.1 FORMAÇÃO 
 
2.1.1 Ação de Formação Creditada/ Seminário Nacional Eco-Escolas  
Realizou-se 1 Ação de formação creditada (25h) ao abrigo do Regime Jurídico da Formação Contínua 
(D. L. nº 207/96), em parceria com o Centro de Formação Orlando 
Ribeiro, que contou com cerca de 120 formandos. 
Os principais objetivos deste Seminário são: 

• Reunir os professores coordenadores do Programa Eco-
Escolas e os técnicos dos municípios envolvidos na 
educação ambiental, por forma incentivar a comunicação, 
possibilitar uma partilha de Objetivos comuns e a troca de 
experiências; 

• Divulgar novos projetos e iniciativas relativas ao Eco-
Escolas 2011/2012; 

• Fornecer informação específica relacionada com os temas 
do ano: Biodiversidade, Floresta e Mar; 

• Fornecer informação científica e pedagógica relativamente 
aos temas de trabalho; 

• Proporcionar a participação em ateliers de caráter prático conducentes a um  
enriquecimento de estratégias em educação ambiental; 

• Debater a metodologia e as estratégias do Programa Eco-Escolas; 

• Favorecer a troca de experiências através da participação em Fóruns de Debate. 
 
 
 
 
 
 
 
O 
Seminário Nacional 2011-12, que decorreu durante 3 dias no concelho de Beja (3 a 5 de fevereiro 
de 2012, contou com cerca de 450 participantes e 50 técnicos do municípios. 
Mais sobre o Seminário Nacional Eco-Escolas em:  

http://www.abae.pt/programa/EE/seminario/2012/index.php 

 
2.1.2 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 respetivas 
Secretarias e Direções Regionais do Ambiente. Este ano, o Seminário Regional Eco-Escolas da R.A. 
da Madeira decorreu em Santana, nos dias 26 e 27 de outubro de 2012. 

 
 
 
 
 
 

Saiba mais sobre o VI Seminário Regional Eco-Escolas em:  



http://www.facebook.com/#!/pages/Munic%C3%ADpio
 
Reuniões Regionais Eco-Escolas - ações de formação em parceria com municípios
As reuniões, organizadas em colaboração com os municípios parceiros
extremamente positivo, dado que permitiram atingir vários Objetivos, tais como:

• Fornecer diretamente 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 
respetivos planos de Ação;

• Envolver mais diretamente as autarquias na concretização do E
 
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 e
 
2.1.3 Ações 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 
quando expressamente solicitadas e geralmente para, participação em 
momentos de atividade do programa.
Os principais objetivos são: 

• Acompanhamento mais personalizado: dúvidas, sugestões, 
participação em Conselhos Eco

• Reconhecimento do trabalho realizado;

• Participação em Atividades organizadas no âmbito do Programa (ex: 
Dia Eco-Escola, sessões públicas, formação para alunos, professores 
ou auxiliares de Ação educativa etc.).

• As visitas individuais que foram realizadas mostraram
bastante proveitosas e de grande agrado das escolas visitadas.

 
 

 
  

http://www.facebook.com/#!/pages/Munic%C3%ADpio-de-Santana/175012089211781?fref=ts

ações de formação em parceria com municípios
colaboração com os municípios parceiros revelaram um balanço 

mamente positivo, dado que permitiram atingir vários Objetivos, tais como:

Fornecer diretamente material de apoio ao desenvolvimento do Programa;

Tomar conhecimento dos principais problemas e desafios sentidos pelas escolas na 
implementação do Programa; 

acilitar 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 
respetivos planos de Ação; 

Envolver mais diretamente as autarquias na concretização do Eco-Escolas.

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.

2.1.3 Ações 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 
quando expressamente solicitadas e geralmente para, participação em 
momentos de atividade do programa. 

Acompanhamento mais personalizado: dúvidas, sugestões, 
participação em Conselhos Eco-Escolas; 

do trabalho realizado; 

Participação em Atividades organizadas no âmbito do Programa (ex: 
Escola, sessões públicas, formação para alunos, professores 

ou auxiliares de Ação educativa etc.). 

As visitas individuais que foram realizadas mostraram-se sempre 
bastante proveitosas e de grande agrado das escolas visitadas. 
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ações de formação em parceria com municípios 
revelaram um balanço 

mamente positivo, dado que permitiram atingir vários Objetivos, tais como:  

Fornecer diretamente material de apoio ao desenvolvimento do Programa; 

Tomar conhecimento dos principais problemas e desafios sentidos pelas escolas na 

acilitar 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 

Escolas. 

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 

nsino e seguidas de uma discussão SWOT. 

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 

 



2.1.4 Auditoria de qualidade às escolas
No âmbito do desenvolvimento do projeto de Auditoria de Qualidade das Eco
visitas às escolas, realizou-se uma ação de form
técnicos das Direções Regionais de Educação e das Direções Regionais de Ambiente das Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores, que constituem a equipa no terreno, para melhoria das 
metodologias das visitas às escolas. Os documentos produzidos e melhorados por este grupo de 
trabalho - Questionário e Guião -, encontram
http://abae.pt/programa/EE/documentaca
 
Em 2012 grande parte das visitas – 72%
DREC e DREL cerca de 28% 
Este aspeto é especialmente preocupante dado por
dado que se prevê maiores necessidades neste âmbito em 2012/13

Previsão 2013 

DRE/DRA 
Previstas 

2012 
Realizadas 

2012 

visitas 

passaram 

Madeira 43 41 

Açores 24 23 

Norte 87 1 

Centro 73 9 

LVT 99 0 

Alentejo 28 20 

Algarve 13 7 

Total 367 101 

(*)situação  a articular em função das ilhas
 
 

2.1.5 Sensibilização/Formação para o público em geral
Participação em feiras/ eventos promovidos por escolas, municípios ou outras entidades. 
Apresentação e dinamização de workshops de caráter prático e divulgação de informação abertas 
ao público em geral com predomínio de Ação com o público jovem. 
Jogos e ateliers dinamizados nestas sessões: Olhó
Pegada; Faz o teu moinho; Jogo da Triagem, Puzzle da Biodiversidade; Jogo da Pesca etc.

  

2.1.4 Auditoria de qualidade às escolas 
No âmbito do desenvolvimento do projeto de Auditoria de Qualidade das Eco-

se uma ação de formação, no dia 25 de fevereiro de 2011 com os 
técnicos das Direções Regionais de Educação e das Direções Regionais de Ambiente das Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores, que constituem a equipa no terreno, para melhoria das 

colas. Os documentos produzidos e melhorados por este grupo de 
, encontram-se disponíveis em: 

http://abae.pt/programa/EE/documentacao/ficha%20_visita_escola_criterios.pdf

72%- não foram realizadas, devido a dificuldades em especial na DREN, 

Este aspeto é especialmente preocupante dado por em caus aa monitorização da qualidade
dado que se prevê maiores necessidades neste âmbito em 2012/13 

visitas 
que 

passaram 
para 
2013 

escolas 
que 

necessitam 
da 

auditoria 
em 2013 

(previsão) 

TOTAL de 
escolas em 

2013(previsão) 
 

Nº de 
auditores 

(média 
30 

visitas/ 
pessoa) 

2 40 42 
 

2

1 30 31 
 

5(*)

86 80 166 
 

6

64 70 134 
 

5

99 100 199 
 

7

8 25 33 
 

1

6 12 18 
 

1

266 357 623 
 

27

situação  a articular em função das ilhas/ecotecas 

2.1.5 Sensibilização/Formação para o público em geral 
Participação em feiras/ eventos promovidos por escolas, municípios ou outras entidades. 
Apresentação e dinamização de workshops de caráter prático e divulgação de informação abertas 
ao público em geral com predomínio de Ação com o público jovem.  
Jogos e ateliers dinamizados nestas sessões: Olhó-código; Quizz da sustentabilidade; Faz a tua 

gada; Faz o teu moinho; Jogo da Triagem, Puzzle da Biodiversidade; Jogo da Pesca etc.
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 2 
 (*) 
 6 
 5 
 7 
 1 
 1 
 27 
 

Participação em feiras/ eventos promovidos por escolas, municípios ou outras entidades.  
Apresentação e dinamização de workshops de caráter prático e divulgação de informação abertas 

código; Quizz da sustentabilidade; Faz a tua 
gada; Faz o teu moinho; Jogo da Triagem, Puzzle da Biodiversidade; Jogo da Pesca etc. 
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2.2.DIA BANDEIRAS VERDES  
Ação de sensibilização e reconhecimento de boas práticas 
Embora decorra no início do ano letivo, este é o dia de encerramento do 
ano letivo 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 atividades e 
apresentações de caráter 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 2011 relativo ao encerramento de 2010/11 
decorreu a 7 outubro de 2011 em Oliveira de Azeméis com a participação 
de cerca de 4000 pessoas. Já em 2012 o culminar do ano letivo decorreu em Gondomar no dia 10 de 
outubro e contou com a presença de mais de 5000 pessoas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 de outubro de 2011.Oliveira de Azeméis. Mais informação em:  
http://www.abae.pt/programa/EE/galardao/2011/index.php 

   

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 de outubro de 2012. Gondomar. Mais informação em:  
http://www.abae.pt/programa/EE/galardao/2012/ 
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2.3. Atividades para as escolas: projetos e desafios 

 
2.3.1.”Ecorrepórter da Energia” 
No âmbito das “Escolas com energia” surgiu este ano um novo desafio para as Eco-Escolas e Jovens 
Repórteres para o Ambiente. 
O objetivo é o de estimular o espirito crítico e investigativo através da recolha de informação no 
meio local. 
O que se propôs às escolas foi a realização de um conjunto de investigações (inquéritos, entrevistas, 
recolha de informação) em torno da eficácia e eficiência com que utilizamos a energia. Os enfoques 
poderiam ser diversos: das energias renováveis, aos hábitos de consumo; dos hábitos de 
mobilidade, às implicações das diversas energias no aquecimento global. O projeto inclui um portal 
com informação diversificada de apoio às investigações propostas. 
Os jovens podiam candidatar trabalhos a concurso de acordo com dois escalões: escalão 1: 2º e 3º 
ciclo; escalão 2: secundário, profissional e superior nas modalidades artigo e videoreportagem. 
Participaram 160 escolas. Foram apresentados 144 trabalhos a concurso. 
 

 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

Sobre o Projeto Eco-Repórter da Energia http://www.ecoreporter.abae.pt/ 

Trabalhos premiados: http://www.ecoreporter.abae.pt/index.php?p=premiados 

 
 

2.3.2. “Geração Depositrão” 
A Geração Depositrão surge em parceria com ERP Portugal. 
Pretende-se através da proposta de um conjunto de atividades, 
sensibilizar a escola e a comunidade envolvente para a problemática dos 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e pilhas, bem 
como dotar a escola de instrumentos logísticos nos quais se possa 
depositar este tipo de resíduos. 
Atividade de recolha: a avaliação desta atividade foi efetuada em função 
do peso total e por aluno dos resíduos recolhidos.  O valor total foi de 
218.000 Kg de REEE. 
  



Em 2012 foram propostas às escolas um conjunto diversificado de atividades criativas que 
pretendiam chamar a atenção para a importância do correto encaminhamento deste tipo de 
resíduos. Este ano as Eco-Escolas criaram pósteres e 
encenaram coreografias que visavam sensibilizar para temática. 
Participaram 595 Eco-Escolas na Geração Depositrão 2012.

COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

Geração Depositrão 2012 http://www.abae.pt/programa/EE/depositrao/2012 
Resultados recolha REEE http://abae.pt/programa/EE/depositrao/2012/index.php?p=premiados&s=recolha
Atividades criativas: http://www.abae.pt/programa/EE/depositrao/2012/index.php?p=atividades&s=criativas
 

 

2.3.3. “Maré Humana” 

Esta campanha que se concretizou no 
principal, sensibilizar a sociedade para a necessidade de preservar a costa portuguesa, tendo sido 
desenvolvida também com o apoio da organização internacional “
movimento composto por pessoas de todas as idades que procura sensibilizar os indivíduos para a 
proteção do ambiente e recursos naturais. Neste contexto, a ABAE e a Buondi procuraram envolver 
municípios, crianças e jovens das Eco
atividades especialmente concebidas na forma de “ Alertas” que  de forma criativa mas rigorosa 
procuraram informar e sensibilizar para a importância da colaboração de todos na preservação do 
litoral. Os temas abordados passaram pela preservação da bio e geodiversidade, água, resíduos, 
segurança, proteção do sol e alertas vermelhos. 
 
As várias atividades de educação ambiental (recolha de resíduos, construções na areia inspiradas na 
biodiversidade local, gincana de enigmas
coordenadores de praia - professores de Eco

Em 2012 foram propostas às escolas um conjunto diversificado de atividades criativas que 
pretendiam chamar a atenção para a importância do correto encaminhamento deste tipo de 

Escolas criaram pósteres e mascotes, construíram Depo
encenaram coreografias que visavam sensibilizar para temática.  

Escolas na Geração Depositrão 2012.  

http://www.abae.pt/programa/EE/depositrao/2012  
http://abae.pt/programa/EE/depositrao/2012/index.php?p=premiados&s=recolha

http://www.abae.pt/programa/EE/depositrao/2012/index.php?p=atividades&s=criativas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta campanha que se concretizou no terreno no dia 12 de maio de 2012, teve como objetivo 
principal, sensibilizar a sociedade para a necessidade de preservar a costa portuguesa, tendo sido 
desenvolvida também com o apoio da organização internacional “Hands Across the Sand”

movimento composto por pessoas de todas as idades que procura sensibilizar os indivíduos para a 
proteção do ambiente e recursos naturais. Neste contexto, a ABAE e a Buondi procuraram envolver 
municípios, crianças e jovens das Eco-Escolas, escuteiros, surfistas e a população em geral em 
atividades especialmente concebidas na forma de “ Alertas” que  de forma criativa mas rigorosa 
procuraram informar e sensibilizar para a importância da colaboração de todos na preservação do 

assaram pela preservação da bio e geodiversidade, água, resíduos, 
segurança, proteção do sol e alertas vermelhos.  

As várias atividades de educação ambiental (recolha de resíduos, construções na areia inspiradas na 
biodiversidade local, gincana de enigmas, entre outras) foram coordenadas a nível local pelos 

professores de Eco-Escolas e monitores do Programa de vigilância de 

 

Em 2012 foram propostas às escolas um conjunto diversificado de atividades criativas que 
pretendiam chamar a atenção para a importância do correto encaminhamento deste tipo de 

mascotes, construíram Depositrões e 

 
 
INFORMAÇÃO 

http://abae.pt/programa/EE/depositrao/2012/index.php?p=premiados&s=recolha 

http://www.abae.pt/programa/EE/depositrao/2012/index.php?p=atividades&s=criativas 

 

terreno no dia 12 de maio de 2012, teve como objetivo 
principal, sensibilizar a sociedade para a necessidade de preservar a costa portuguesa, tendo sido 

Hands Across the Sand”, um 
movimento composto por pessoas de todas as idades que procura sensibilizar os indivíduos para a 
proteção do ambiente e recursos naturais. Neste contexto, a ABAE e a Buondi procuraram envolver 

surfistas e a população em geral em 
atividades especialmente concebidas na forma de “ Alertas” que  de forma criativa mas rigorosa 
procuraram informar e sensibilizar para a importância da colaboração de todos na preservação do 

assaram pela preservação da bio e geodiversidade, água, resíduos, 

As várias atividades de educação ambiental (recolha de resíduos, construções na areia inspiradas na 
, entre outras) foram coordenadas a nível local pelos 

Escolas e monitores do Programa de vigilância de 



praias com Bandeira Azul. Em todas as 20 praias onde a ação decorreu em simultâneo, contou ainda 
com a colaboração do município. 
O ponto alto do programa foi a formação de um cordão humano com a ajuda de todos os 
participantes, que ocorreu à mesma hora em todas as praias, contabilizando
2500 participantes nos 20 cordões humanos que se forma
 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS:

Página Maré Humana em: http://www.abae.pt/marehumana
Avaliação da atividade e Relatório em: http://www.abae.pt/marehumana/index.php?p=organizacao&s=report
Página Maré Humana no Facebook: https://www.facebook.com/MareHumana

 
2.3.4. “7 Mandamentos, 7 Maravilhas Praias de Portugal”
Em parceria com a organização 7 Maravilhas, a ABAE lançou às Eco
ilustrar um código de conduta adaptado às diferentes categorias de praias candidatas às “7 
Maravilhas, Praias de Portugal”. 
O trabalho consistiu na seleção dos 7 Mandamentos, considerados mais adequados a cada tipologia 
de praia, os quais eram ilustrados por pictogramas.
O objetivo foi o de não só sensibilizar as escolas participantes para a proteção do litor
também divulgar às comunidades locais das “praias maravilha” as preocupações de 
sustentabilidade destacadas pelos jovens que se preocupam com a preservação destes espaços. 
Depois de uma pré-seleção realizada por um júri, os Mandamentos premiados f
line. As escolas vencedoras apresentam os seus trabalhos na RTP1 durante os programas sobre a 
tipologia de praia relativa aos seus “mandamentos”.
 

 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS:

Página 7 mandamentos: http://www.7mandamentos.abae.pt/
Página no Facebook 7 mandamentoshttps://www.facebook.com/7mandamentos.praiasdeportugal
 

 
2.3.5. “Sim, vamos criar uma árvore”

árvore de embalagens.  
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS:

praias com Bandeira Azul. Em todas as 20 praias onde a ação decorreu em simultâneo, contou ainda 
 

O ponto alto do programa foi a formação de um cordão humano com a ajuda de todos os 
participantes, que ocorreu à mesma hora em todas as praias, contabilizando-se no total superior a 

nos 20 cordões humanos que se formaram no país. 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

http://www.abae.pt/marehumana 

http://www.abae.pt/marehumana/index.php?p=organizacao&s=report
https://www.facebook.com/MareHumana 

2.3.4. “7 Mandamentos, 7 Maravilhas Praias de Portugal” 
Em parceria com a organização 7 Maravilhas, a ABAE lançou às Eco-Escolas o desafio de criar e 
ilustrar um código de conduta adaptado às diferentes categorias de praias candidatas às “7 

O trabalho consistiu na seleção dos 7 Mandamentos, considerados mais adequados a cada tipologia 
de praia, os quais eram ilustrados por pictogramas. 
O objetivo foi o de não só sensibilizar as escolas participantes para a proteção do litor
também divulgar às comunidades locais das “praias maravilha” as preocupações de 
sustentabilidade destacadas pelos jovens que se preocupam com a preservação destes espaços. 

seleção realizada por um júri, os Mandamentos premiados foram votados on
line. As escolas vencedoras apresentam os seus trabalhos na RTP1 durante os programas sobre a 
tipologia de praia relativa aos seus “mandamentos”. 

 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

http://www.7mandamentos.abae.pt/ 
https://www.facebook.com/7mandamentos.praiasdeportugal

2.3.5. “Sim, vamos criar uma árvore” 
A atividade visa continuar a sensibilizar a população para a 
correta deposição das embalagens para alimentos líquidos no 
ecoponto amarelo, juntando-se ainda o objetivo de divulgar a 
existência de florestas certificadas devido à sua gestão 
sustentável, de onde provem a matéria-prima de algumas 
embalagens Tetrapak. As escolas deveriam criar uma árvore 
original com embalagens da Tetrapak (com pelo menos 2 
embalagens com o selo do Forest Stewardship Council
Contou com a participação de 550 escolas

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

 

praias com Bandeira Azul. Em todas as 20 praias onde a ação decorreu em simultâneo, contou ainda 

O ponto alto do programa foi a formação de um cordão humano com a ajuda de todos os 
se no total superior a 

http://www.abae.pt/marehumana/index.php?p=organizacao&s=report 

Escolas o desafio de criar e 
ilustrar um código de conduta adaptado às diferentes categorias de praias candidatas às “7 

O trabalho consistiu na seleção dos 7 Mandamentos, considerados mais adequados a cada tipologia 

O objetivo foi o de não só sensibilizar as escolas participantes para a proteção do litoral, como 
também divulgar às comunidades locais das “praias maravilha” as preocupações de 
sustentabilidade destacadas pelos jovens que se preocupam com a preservação destes espaços. 

oram votados on-
line. As escolas vencedoras apresentam os seus trabalhos na RTP1 durante os programas sobre a 

https://www.facebook.com/7mandamentos.praiasdeportugal 

continuar a sensibilizar a população para a 
correta deposição das embalagens para alimentos líquidos no 

se ainda o objetivo de divulgar a 
existência de florestas certificadas devido à sua gestão 

prima de algumas 
embalagens Tetrapak. As escolas deveriam criar uma árvore 
original com embalagens da Tetrapak (com pelo menos 2 
embalagens com o selo do Forest Stewardship Council—FSC).  

550 escolas que ciaram uma 
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Trabalhos premiados: http://www.abae.pt/programa/EE/atividades/criar1arvore/vencedores.php 

Site do projeto: http://simvamoscriarumaarvore.simenoamarelo.pt/ 
 

2.3.6. Poster Eco-Código e Exposição Ecoitinerante  
Este concurso nacional, iniciou-se no ano letivo 2000/2001 e tem-se mantido como uma atividade 
anual. O Eco-Código corresponde a um dos elementos do Programa: o 7º passo da metodologia 
proposta. O Eco-Estudante deverá conseguir identificar um conjunto de atitudes e comportamentos 
conducentes à melhoria do ambiente na escola, em casa e na sua região. 
O Ecocódigo deverá expressar uma declaração de objetivos, traduzidos por ações concretas, que 
todos os membros da comunidade deverão seguir, constituindo assim o código de conduta 
ambiental da escola. Todas as escolas candidatas à Bandeira Verde devem ter o seu Ecocódigo 
divulgado na escola, preferencialmente no Regulamento Interno. 
A opção de apresentar o Ecocódigo em forma de póster visa facilitar a comunicação e divulgação 
dos princípios que cada Eco-Escola se compromete a respeitar. 
 
N a sua 12ª edição, foram apresentados 550 trabalhos a concurso. 
A divulgação dos pósteres 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 20 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. Em 2011/2012 foram montadas 6 Exposições que 
percorreram diversos locais públicos (escolas, municípios, feiras, etc) num total de 42 exposições. 
 
 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

Concurso Nacional Poster Eco-Código Regulamento: http://abae.pt/programa/EE/eco_codigo/2012/ 

Cartazes Premiados http://www.abae.pt/programa/EE/eco_codigo/2012/index.php?p=premiados 

Todos os Cartazes Eco-Código: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151011451091675.478221.320655301674&type=1&l=7106
946827 

2.3.7. Eco-Escolas em Movimento  
O desafio consistia em treinar uma coreografia Eco-Escolas, executando a proposta realizada pelo 
Ginásio Clube Português a partir do tema Asas Delta dos Clã. 
O objetivo é o de incentivar o exercício físico e o movimento nas 
Eco-Escolas criando também uma forma de comunicação/ 
divulgação comum a várias Eco-Escolas. Esta iniciativa insere-se 
ainda no âmbito da comemoração dos 15 anos Eco-Escolas. 
A final de correu em Gondomar  durante a entrega do Galardão Eco-
Escolas. Prémios 36 pares de ténis Reebok 
  INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 
Trabalhos apresentados –

http://www.abae.pt/programa/EE/Atividades/15anos/index.php?p=movimento&s=list 

 
  



 

2.3.8 Hino Eco-Escolas 
Várias Eco
nunca foi criado um, mas porque 
criaram por iniciativa própria esse Hino resolveu
desafio por forma a criar a oportunidade de divulgar e dar 
visibilidade a estes trabalhos musicais realizados em muitas Eco

Escolas. Esta iniciativa está integrada na come
Foram eleitos 2 hinos: hino júnior e hino jovem.
 
  INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS:

Trabalhos apresentados -  www.abae.pt/programa/EE/A
Hinos vencedores: júnior e jovem- 

http://www.abae.pt/programa/EE/Atividades/15anos/index.php?p=hino&s=vencedores
 

2.3.9. Tinteiros com valor 
Iniciativa realizada em parceria com a Doar Tinteiros que visa a recolha 
tinteiros e tonners vazios e a sua valorização quer para benefício da 
escola quer para doação a diversas instituições de solidariedade social.
A Eco-Escola apenas tem que demonstrar vontade em participar. O 
projeto mantem-se em continuidade desde 2010 contando atualmente 
539 escolas participantes 
 
 
  INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS:
Página sobre o projeto: 

www.abae.pt/programa/EE/Atividades/tinteiroscomvalor/inicio.php
 
 

2.3.10. Colaboração/ Divulgação/ parceria com projetos de outras entidades:
Através de diversos meios (mailing list eletrónica, envio de documentação 
em papel, convite para apresentação no seminário e/ou no galardão) a 
rede ecoescolas recebeu ainda diversas propostas de atividades, das quais 
se destacam alguns projetos e instituições com quem se estabeleceram
parcerias formais ou informais: 
Projeto Rios. ASPEA 
Coastwatch. Geota 
Papel por Alimentos. Banco Alimentar contra a Fome
Escola Sustentável_Energia. DECO
 
 

 
3. Atividades: comunicação, divulgação e gestão de informação
3.1. Com 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 3000).
 
O Programa foi divulgado por carta a todos os municípios do país, soli
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 maili
documentação. É utilizada também com frequência uma mailing list que permite comunicar e 

Várias Eco-Escolas solicitavam um “Hino Oficial” Eco
nunca foi criado um, mas porque sabíamos que muitas escolas 
criaram por iniciativa própria esse Hino resolveu-se lançar este 
desafio por forma a criar a oportunidade de divulgar e dar 
visibilidade a estes trabalhos musicais realizados em muitas Eco

Escolas. Esta iniciativa está integrada na comemoração dos 15 anos Eco-Escolas. 
Foram eleitos 2 hinos: hino júnior e hino jovem. 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 
www.abae.pt/programa/EE/Atividades/15anos/index.php?p=hino&s=list

http://www.abae.pt/programa/EE/Atividades/15anos/index.php?p=hino&s=vencedores

Iniciativa realizada em parceria com a Doar Tinteiros que visa a recolha 
tinteiros e tonners vazios e a sua valorização quer para benefício da 
escola quer para doação a diversas instituições de solidariedade social. 

nas tem que demonstrar vontade em participar. O 
se em continuidade desde 2010 contando atualmente 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

www.abae.pt/programa/EE/Atividades/tinteiroscomvalor/inicio.php 

2.3.10. Colaboração/ Divulgação/ parceria com projetos de outras entidades: 
iling list eletrónica, envio de documentação 

em papel, convite para apresentação no seminário e/ou no galardão) a 
rede ecoescolas recebeu ainda diversas propostas de atividades, das quais 
se destacam alguns projetos e instituições com quem se estabeleceram 

Papel por Alimentos. Banco Alimentar contra a Fome 
Escola Sustentável_Energia. DECO 

3. Atividades: comunicação, divulgação e gestão de informação 

Através da realização de um mailing com envio de documentação, foram convidadas a integrar o 
Escolas todas as escolas que já estiveram associadas ao mesmo (cerca de 3000).

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 mailing list que permite comunicar e 

 

Escolas solicitavam um “Hino Oficial” Eco-Escolas. Como 
que muitas escolas 

se lançar este 
desafio por forma a criar a oportunidade de divulgar e dar 
visibilidade a estes trabalhos musicais realizados em muitas Eco-

 

tividades/15anos/index.php?p=hino&s=list 

http://www.abae.pt/programa/EE/Atividades/15anos/index.php?p=hino&s=vencedores 

de 

com 

Através da realização de um mailing com envio de documentação, foram convidadas a integrar o 
Escolas todas as escolas que já estiveram associadas ao mesmo (cerca de 3000). 

citando divulgação local. A 
SRAM Açores e DRAmb Madeira realizaram também a divulgação regional. Alguns dos elementos da 

ngs em papel para envio de 
documentação. É utilizada também com frequência uma mailing list que permite comunicar e 
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informar a rede. Este método tem no entanto o problema de(ainda) não ser possível estabelecer 
comunicação com todas as escolas. 
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 ações presenciais durante o Seminário, 
Galardão, Reuniões Regionais e outras Ações 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 atividades por eles propostas e/ou 
à escolha dos locais para realização das diversas ações bem como acesso a toda a informação das 
suas escolas 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

Municípios parceiros:  http://www.abae.pt/EcoEscolas/index.php?p=counties&s=2011-12 

 

3.2.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. 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 
Comunicado de imprensa galardão: http://www.abae.pt/programa/EE/galardao/2012/docs/Comunicado_Imprensa.docx.pdf 
Comunicado de imprensa seminário: http://www.abae.pt/programa/EE/seminario/2011/docs/com_imprensa_Sem2012.pdf 

 

3.3.Internet 
A divulgação das atividades do Programa é assegurada na internet através de: 
 Identificação Observações  

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Mailing list para escolas e 
professores 

ecoescolas_lista@abae.pt 2600 emails de contacto 

Mailing list para municípios 
com Eco-Escolas 

municipiosee@abae.pt 220 emails de contacto 

Página na ABAE http://www.abae.pt/programa/EE/inicio.php Média: 23.000 visitas 
mensais 

FACEBOOK  

Grupo de 
prof.Coord.Ecoescolas 

https://www.facebook.com/groups/248207108548249/ 
 

 245 membros em Out de 
2012 

Página Eco-Escolas https://www.facebook.com/ecoescolas 
 

4197 seguidores em Out de 
2012 

Ecoreporter da energia https://www.facebook.com/Ecoreporterdaenergia  

Maré Humana https://www.facebook.com/MareHumana  

7 Mandamentos  https://www.facebook.com/7mandamentos.praiasdeportugal  

Geração Depositrão https://www.facebook.com/geracaodepositrao  

OUTRAS REDES SOCIAIS 
Blogspot Eco- Escolas http://eco-escolasportugal.blogspot.com/ criado a 27/01/2007 média de visitas diárias: 90 

Twiter http://twitter.com/ecoescolas  

You Tube http://www.youtube.com/user/ABAEecoescolas  

Meo Kanal Prima o botão verde do comando MEO e insira o nº 229193  Necessária ligação MEO 
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3.4. Criação de uma plataforma interativa on-line 
 
Foi criada em 2011 e melhorada em 2012, uma nova ferramenta que permite a gestão partilhada e 
participação de toda a informação inerente ao desenvolvimento do Programa Eco-Escolas 
A plataforma possui uma área pública relativa à página de cada escola e uma área de acesso a 
diversos tipos de utilizadores: professores/escolas; direções regionais de educação; municípios. No 
caso destes últimos os municípios parceiros tem acesso a todos os projetos e informação relativa às 
suas escolas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

Link de acesso à plataforma http://plataformas.abae.pt/ecoescolas/professor.html 
Link para as páginas públicas das Ecoescolas: http://www.abae.pt/EcoEscolas/index.php?p=schools&s=2011-12 
 
 

3.5 Produção e Divulgação de Materiais técnico-pedagógicos 
 
3.5.1. Em suporte físico 
Uma das atividades de apoio pedagógico às escolas é constituída pela produção e divulgação de 
materiais relacionados com os projeto s em particular e a educação ambiental em geral, quer sob o 
formato impresso, digital (memória usb), ou Internet. 
São distribuídos às escolas envolvidas nos Projeto s, 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 produzidos pela ABAE e solicitados a outras entidades 
- no final do ano no Galardão- materiais e prémios diversos para uso das escolas 
Foram impressos pela ABAE Guia do Professor (2000 exemplares); Guia da Biodiversidade (2000 
ex.), estes já npo ano anterior; Folhetos dos Concursos (3x 500ex.), Posteres Eco-Código Vencedores 
(4000 ex.), Mapa das Eco-Escolas (1500 ex.), Agenda Planning (4000 ex.); Boletim TerrAzul Eco-
Escolas (2000). 
 

3.5.2.Em suporte digital 
- Documentação referente a todas as atividades do 
Seminário nacional eco-Escolas (on-line na página 
do seminário) 
- Criação de uma Ecoteca on-line. É uma das áreas 
em desenvolvimento na gestão de informação que 
possui como seções: temas Eco-Escolas; boas 
práticas em Eco-Escolas multimédia; sítios de 
interesse; trabalhos/estudos.  
 
Como conteúdos para a Internet foram ainda 
divulgadas todas as escolas inscritas e galardoadas e municípios envolvidos, comunicações 



 

ABAE / FEE P. Atividades 2011/12  

apresentadas nos Seminários, trabalhos vencedores nos concursos, etc. A atualização da página 
referente aos conteúdos Eco-Escolas tem caráter semanal. 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 

Guia da Biodiversidade: http://www.abae.pt/programa/EE/documentacao/biodiversidade_guia_tematico.pdf 
Guias ecoescolas http://www.abae.pt/programa/EE/guias.php 

Documentos Fundamentais Ecoescolas: http://www.abae.pt/programa/EE/fichas.php 

Documentos de Trabalho http://www.abae.pt/programa/EE/documentos.php 

Relatórios de Atividades: http://www.abae.pt/programa/EE/relatorios.php 

Ecoteca- temas ecoescolas: http://www.abae.pt/programa/EE/ecoteca/index.php?e=temas&t=agua 

Ecoteca-boas práticas em ecoescolas 

http://www.abae.pt/programa/EE/ecoteca/index.php?e=boaspraticas&t=iniciativas 

Ecoteca-multimédia: http://www.abae.pt/programa/EE/ecoteca/index.php?e=multimedia&t=videos 

Ecoteca-sítios de interesse: http://www.abae.pt/programa/EE/ecoteca/index.php?e=varios&t=sitios 

Ecoteca: trabalhos/estudos/teses: http://www.abae.pt/programa/EE/ecoteca/index.php?e=varios&t=teses 

 

4. Atividades de articulação com a Comissão Nacional e Coordenação Internacional  
Tem-se revelado da maior importância a articulação com as DREs no caso do Continente e Dramb e 
SRAM no caso das regiões autónomas, por forma a tornar possível a uniformização de critérios e a 
reflexão sobre os resultados das visitas às escolas. Anualmente realiza-se uma ação de formação 
com os técnicos que irão às escolas, sendo posteriormente a partilha e análise da informação 
recolhida no terreno tratada pela ABAE como forma de validação da qualidade do programa. 
Foram realizadas 4 reuniões anuais com os elementos da Comissão Nacional Eco-Escolas, composta 
agora por representantes das seguintes entidades: Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 
Curricular (DGIDC/ME); Direção Regional de Educação Norte (DRE Norte); Direção Regional de 
Educação Centro (DRE Centro); Direção Regional de Educação Lisboa e Vale do Tejo (DRE LVT); 
Direção Regional de Educação Alentejo (DRE Alentejo) ; Direção Regional de Educação Algarve (DRE 
Algarve); Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Instituto da Água (INAG) / atualmente APA; 
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) e Autoridade Florestal Nacional (AFN) – 
atualmente ICNBF 
Relativamente à FEE Internacional representei o Programa na Reunião de Operadores Nacionais que 
decorreu na Polónia em novembro de 2011.  
 
A avaliação deverá ser vista a diversos níveis. 

4.1 Avaliação das escolas 
4.2 Avaliação das ações/atividades. Fichas de avaliação 
4.3 Avaliação da implementação do Programa 

 

4.1 Avaliação das escolas 
O acompanhamento e avaliação do Programa nas escolas são realizados pela ABAE através da análise dos Planos de 
Ação (em fevereiro) e do relatório de atividades (em julho).  
A implementação do Programa Eco-Escolas é monitorizada e avaliada pela Comissão Nacional, constituída por 14 
entidades. 
As diversas atividades – seminários, ações de formação, sub-projetos possuem ainda instrumentos de avaliação 
específicos geralmente constituídos por um inquérito aos participantes. Esta metodologia tem contribuído para o ajuste 
e melhoramento das atividades a par do estímulo decorrente das avaliações francamente positivas.  
Às escolas que possuem bandeira verde pelo menos há 3 anos, é realizada uma auditoria externa pelas Direções 
Regionais de Educação no continente e Direção Regional /Secretaria Regional de Ambiente respetivamente na Madeira 
e nos Açores. 
Esta atividade, 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. 



Permite-nos ainda verificar no terreno os aspetos melhor trabalhados pelas escolas
fracos do programa 
 
 

http://www.abae.pt/programa/EE/documentacao/
Questionário de candidatura ao galardão (avaliação final)
 http://www.abae.pt/programa/EE/documentacao/formularios/2012/candidatura_galardao.doc
Ficha de visita às escolas 
http://www.abae.pt/programa/EE/documentacao/ficha%20_visit
 

4.2 Avaliação de ações/atividades 
A recolha de elementos de avaliação foi predominantemente realizada através de questionários on
line usando a plataforma Survey Monkey. O tratamento detalhado dos inquéritos de avaliação
encontra-se em arquivo. 
Apresentam-se de seguida alguns dos questionários realizados, que podem ser visualizados nos 
seguintes links 

 
FICHAS DE AVALIAÇÃO 
Seminário Nacional Eco-Escolas 2012 
http://www.surveymonkey.com/s/XDCBFY5 
Reunião Regional. Covilhã 
http://www.surveymonkey.com/s/TSPLZXS 
Ação Maré Humana. Participantes 
http://www.surveymonkey.com/s/JVTTLZQ.  
Ação Maré Humana. Coordenadores 
http://www.surveymonkey.com/s/JVJV898 
Projeto Ecorrepórter da Energia 
http://www.surveymonkey.com/s/ecoreporterdaenergia_avaliacao

 
Exemplo do apuramento do questionário de avaliação

             

 
 
 
 
  

nos ainda verificar no terreno os aspetos melhor trabalhados pelas escolas identificando pontos fortes e pontos 

 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS:
Ficha de acompanhamento (avaliação intermédia): 

http://www.abae.pt/programa/EE/documentacao/ficha_acompanhamento_EE2012.doc 
Questionário de candidatura ao galardão (avaliação final) 
http://www.abae.pt/programa/EE/documentacao/formularios/2012/candidatura_galardao.doc 

http://www.abae.pt/programa/EE/documentacao/ficha%20_visita_escola.doc 

4.2 Avaliação de ações/atividades - Fichas de avaliação 
A recolha de elementos de avaliação foi predominantemente realizada através de questionários on
line usando a plataforma Survey Monkey. O tratamento detalhado dos inquéritos de avaliação

se de seguida alguns dos questionários realizados, que podem ser visualizados nos 

 

 

//www.surveymonkey.com/s/ecoreporterdaenergia_avaliacao 

Exemplo do apuramento do questionário de avaliação 

 

identificando pontos fortes e pontos 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/ANEXOS: 
Ficha de acompanhamento (avaliação intermédia):  

 

A recolha de elementos de avaliação foi predominantemente realizada através de questionários on-
line usando a plataforma Survey Monkey. O tratamento detalhado dos inquéritos de avaliação 

se de seguida alguns dos questionários realizados, que podem ser visualizados nos 
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4.3 Avaliação da implementação do Projeto  
A implementação e coordenação do projeto, deverá ser avaliada quer pelos resultados produzidos 
através da avaliação da qualidade do Programa nas escolas, quer através de um conjunto de 
indicadores que permitam monitorizar e concluir acerca da concretização das ações e atividades 
previstas no Plano de Atividades. 
 
Globalmente, em 2011/2012, e apesar do esforço acrescido resultante das dificuldades de gestão 
dos tempos curriculares no seio das escolas por um lado e ainda dos problemas redobrados para 
financiamento e estabelecimento de apoios e parcerias, o Programa apresentou uma vasta 
diversidade de ações e as avaliações de qualidade realizadas aos diversos níveis foram francamente 
positivas, podendo afirmar-se que os objetivos propostos no início do ano letivo foram 
maioritariamente atingidos. 
 
A avaliação das atividades e ações inerentes à coordenação do projeto são analisadas segundo a 
concretização dos objetivos propostos evidenciadas a partir dos indicadores expressos que visam 
concluir acerca da das metas estabelecidas no plano de atividades. 
Os objetivos e metas previstos, foram globalmente atingidos e nalguns casos superados. Exceção: 
nº de escolas inscritas diminuiu ligeiramente; nº de visitas previstas, ficaram muito aquém das 
realizadas nomeadamente nas regiões Norte, Centro e LVT por dificuldades das DREs. 
 

Obstáculos 
- Falta de recursos humanos para maior acompanhamento de proximidade (ABAE) 
- Falta de recursos financeiros para financiamento de alguns subprojectos  
- Dificuldade em assegurar a parceria com os municípios 
- Dificuldades na manipulação de enormes volumes de informação 
- Falta de cumprimento das visitas previstas ás escolas 
Ameaças 
- Reformas no sistema de ensino e desaparecimento da área projeto (Escolas)  
- Diminuição do tempo dos docentes dedicados aos projetos (Escolas) 
- Dificuldade de recursos para gestão e implementação dos projetos (ABAE) 
- Diminuição da monitorização da qualidade do programa 
Pontos fortes 
- Coordenação multinível, acompanhamento, avaliação reconhecimento  
-Critérios mínimos e flexibilidade, para adaptação a cada escola 
- Crescimento contínuo da participação (Escolas) 
- Parcerias com diversas instituições (ABAE e escolas)  
- Validação externa dos projeto s (visitas às escolas 
Oportunidades 
- Crescente envolvimento dos municípios 
- Alargamento dos projeto s ao ensino superior 
- Maior integração nas redes internacionais (50 países incluindo Brasil no caso da FEE) 
- Replicação das metodologias e alargamento ou outras áreas de intervenção na sociedade Civil 
- Potenciar o trabalho em rede com outras ONGA. 

 
A principal aposta da Coordenação do Programa é na formação como fator multiplicador de 
competências para o desenvolvimento de projetos.  
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 Direções regionais de educação e outras entidades. 
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5.APOIOS E PARCERIAS 

A procura de financiamentos específicos para todas as Atividades incluindo os Concursos, permitem 

um balanço positivo de todas as Atividades. Para análise dos valores deverá ser consultado o 

relatório financeiro da ABAE 

 
Descrição 

 
Entidade 

Tipo de parceria 

Técnico/ 
Institucion

al 

Materiais Financeiro 

 
Comissão Nacional 
de Acompanhamento 
do Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agência Portuguesa do Ambiente x x  

Ministério da Educação - DGE x   

Direção Regional de Educação do Norte x   

Direção Regional de Educação do Centro x   

Direção Regional de Educação de Lisboa x   

Direção Regional de Educação do Alentejo x   

Direção Regional de Educação do Algarve x   

SRAM Açores x   

DRAMB Madeira x   

Instituto da Água (INAG) x   

Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) x   

Agência para a Energia (ADENE) x   

Parceiro no Projeto 
Eco-Repórter da 
Energia 

Fundação EDP X x x 

Parceiro no Projeto 
Geração Depositrão 

ERP Portugal  x x 

Parceria no projeto 

Maré Humana 
BUONDI X X X 

Parceiro no projeto  
“7 mandamentos, Praias 
de Portugal” 

7 Maravilhas x x  

Parceiro no projeto “Sim 
vamos criar uma árvore” 

Tetrapak x x  

Parceiros no projeto 
“Escolas em Movimento” 

Ginásio Clube Português;Reebok x x  

Parceria para 
Formação 

Centro de Formação Orlando Ribeiro x   

Parceria projeto Doar tinteiros; Banco Alimentar; DECO x X x 
Apoios ao Galardão C. M. de Oliveira de Azeméis (Out. 2011) x x  

Águas de Gaia, Ecolub,  x  x 

Apoios ao Seminário 
Nacional 

C. M. de Beja x x  

Águas de Gaia, Águas do Alentejo   x 

Apoios ao Concurso 
Nacional Poster  
Eco-Código 

Valorcar, Ecolub, Formato Verde, Zoomarine, Águas de Gaia, Vertigem 
Azul e Parque Biológico de Gaia; Sun OK; 

 x x 

Parcerias com 
Municípios 

Em 2011/2012 existiram 138 municípios parceiros com escolas 
galardoadas 

x  x 
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ANEXO 1 
Integração de estagiários provenientes de diversas escolas nos Programa Eco-Escolas. 

    
Ana Hellen.  
Escola Sec. do Forte da Casa 
Estágio no âmbito da PAP e 
curso de Técnico de Gestão 
Ambiental 

André Correia 
Escola Profissional de  
Educação para o 
Desenvolvimento. Estágio 
no âmbito da PAP e curso 
de Técnico de Gestão 
Ambiental 

Márcia Vieira 
FCSH- UNL 
Estágio no âmbito do 
mestrado em 
Comunicação 

Paulo Pereira 
Instituto Superior de 
Agrinomia.  
Estágio no âmbito da 
licenciatura em Engª do 
Ambiente 

 
ANEXO 2 
Recorte do Boletim anual Terra Azul Eco-Escolas 
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PARTE II - PLANIFICAÇÃO 2012/13 
 

 
1. Ações previstas 

Ações/ Atividades Metodologias/ 
Estratégias/ recursos 

Público alvo/ 
Intervenientes 

Objetivos e metas Indicadores de avaliação 
e concretização 

Divulgação em todos os 
municípios do país,  por 
elementos da Comissão 
nacional 

Correio; fax; email; 
mailinglists;  

Municípios. 
escolas 

Divulgar e disseminar o 
Programa EE a nível 
nacional; 
META: 
 + 10% de inscrições 

Nº de escolas inscritas= 
1521 

Nº de mailings/ano= 
mail=5  
Webmail=média 2 
mensais 

Comunicação de ações, 
eventos e resultados do 
Programa  

página internet; 
comunicados de 
imprensa; redes sociais 

Público em 
geral 

 Nº de visitas na Web= 
Média mensal: 20.000   

Disponibilização para 
contactos diversos de 
caráter diário   

Atendimento telefónico 
e e-mail  

Escolas 
Municípios 

Apoiar os intervenientes  
na implementação do 
programa 
META: 
 Eficácia de resposta de 
95% 

Nº de emails 
respondidos= 
média 50 diários 

 

Realização de ações de 
formação  dirigidas a 
diversos públicos alvo 
em diversos momentos 
do ano e em diversos 
territórios 

 

 

 

 

 

 

Galardão Eco-Escolas 

Seminário Nacional; 
Reuniões regionais 
Workshops 

Feiras  

Exposições 

outras 

 

 

 

Professores 

Alunos,  

Funcionários  

Equipas de 
apoio às 
escolas 

Técnicos de 
municípios 

Outras 
comunidades 
específicas 

Público em 
geral 

Aumentar as 
competências na área da 
educação para a 
sustentabilidade  

 

METAS: 
 - 450 inscrições no 
Seminário Nacional 
-1,5 ações/mês  
 

 

 
 

Nº de ações realizadas 

Nº de pessoas 
abrangidas pela 
formação 

Diversificação dos 
grupos de formação= 
Alunos: 
Professores: 
ação educativa: 
Municípios: 
Pais: 
Público em geral: 

Produção de  material 
técnico/pedagógico 
para distribuição nas 
escolas 

Guias Eco-Escolas 

Portal Escola da Energia 
 
Material distribuído nas 
ações de formação 

Professores 

Alunos 

Apoiar técnica e 
pedagogicamente o 
desenvolvimento do 
Programa  

METAS: 
Edição de um manual 
em papel 
Compilação de 2 pacotes 
de Material digital (pen) 

Nº de edições anuais em 
papel= 3 

Tipo de edições anuais= 
-manuais 
- material digital(pen) 
-conteúdos internet 

Divulgação na rede EE 
de diversas iniciativas de 
qualidade promovidas 
por  outras entidades 
que poderão ser de 
utilidade e interessa 
para as EE 

-Projetos. Ex Escolas 
sutentáveis- energia da  
DECO; -Equipamentos: 
Parque Biológico de 
Gaia; Oceanário 

-Ações e seminários 
diversos 

Escolas  Nº de projetos 
divulgados 
Nº de Eco-Escolas 
participante nesses 
projetos 



 

ABAE / FEE P. Atividades 2011/12  

-Oferta de diversos sub-
projetos desafios e 
concursos 

 

-Reconhecimento e 
divulgação de boas 
práticas 

 
Brigada Verde 
Escolas com  Energia 
Energia em Movimento 

Viagens da minha 
escola 
Geração Depositrão 
Poster Eco-Código 

Ecoitinerante 

 Dinamizar a rede EE  
através de desafios 
diversificados. 
METAS: 
- 100 escolas no Brigada 
Verde  
 - 200 escolas no 
“Escolas com Energia” 

-  manter o nº de 
escolas participantes na 
Geração Depositrão 
 -  manter participação 
no Poster EE (600 
trabalhos) 

- 20 exposições 
Ecoitinerante 

Nº de escolas envolvidas 
nos diversos sub-
projetos 

Nº de exposições 
Ecoitinerante 

Monitorização indireta: 

- intermédia ; 
-avaliação anual final 
Monitorização direta 

- visitas às escolas 

 

-Ficha de 
acompanhamento 
-Relatório de 
candidatura ao 
galardão 
- ficha de visita 

Escolas Aumentar os índices de 
qualidade dos projetos 
de EDS desenvolvidos 
nas escolas 

METAS: 

- aumentar em 20% o nº 
de escolas galardoadas 
- 75 % de escolas 
visitadas com 3 anos de 
programa 

- 60% de escolas 
visitadas entre 2009 e 
2012 

 

-Nº de escolas com 
avaliação intermédia 
adequada 

-Nº de escolas 
galardoadas 

-Nº de escolas visitadas 

Coordenação das 
auditorias/visitas ás 
escolas  

-Ação de formação 
-Análise da informação 

Equipas de 
apoio às 
escolas 

 -Nº de formandos 
-Conclusões da análise 
das visitas 

Monitorização da 
eficácia do Programa na 
Gestão Ambiental da 
escola 

Auditoria ambiental Escolas  - indicadores da 
auditoria ambiental 

Criação de um grupo de 
trabalho para definição 
de critérios das EE no 
ensino superior 

Reuniões  Escolas do 
ensino superior 

 - atas das reuniões 

 

 

-Articulação com a FEE, 
coordenação 
internacional EE e 
restantes países  
-Participação em 
projetos internacionais 

Reunião de operadores 
nacionais 
(NOM); outas 

 

Coordenadores 
EE em diversos 
países 

 - Conclusões do NOM 
- Nº/tipo de Projetos 
internacionais 

Com os municípios afim 
de agilizar a criação de 
sinergias 
escola/município/abae  

Declaração para 
inscrição das EE 
Protocolo município-
parceiro ABAE 

Municípios Intensificar as parcerias 
com diversas entidades 
de forma a potenciar as 
Atividades a desenvolver 

METAS 
- manter ativas as 

Nº de municípios com 
Ecoescolas; nº de 
municípios parceiros 
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2.Calendarização das ações/ atividades 2012/2013 

 

parcerias existentes  

Com  entidades que 
assegurem a assessoria 
técnica do Programa 

Comissão Nacional Instituições 
(principalmente 
públicas) 

 Nº reuniões CN 
Atas das reuniões 

Com  diversas entidades 
públicas e privadas que 
apoiam o 
desenvolvimento dos 
projetos  

Mecenas 
 
 

Instituições 
(públicas e 
privadas) 

 Nº de projetos 
desenvolvidos com os 
parceiros/ nº de escolas 

DATA Ação/atividade Quem 

25 agosto 
Convite para inscrição no galardão 2012; no Programa Eco-escolas; 
na Geração Depositrão;  
Convite à participação no “concurso solar 10 actoin” 

escolas/municípios 

10 outubro de 2012 Dia Nacional Bandeiras Verdes 2012- galardão Eco-Escolas ABAE escolas/municípios 

26 e 27 de outubro 2012 VI Seminário regional da RA da Madeira  
Dramb Madeira/ escolas 
da RAM/ ABAE 

Outubro 2012 a junho 
2013 

Acompanhamento direto (visitas, ações de formação para 
professores, alunos, funcionários, pais); participação em Atividades 
e dinamização de ateliers, mediante solicitação. 
Acompanhamento indireto (telefone, e-mail) às escolas; 

ABAE/escolas/ 
municípios/ outros 

Outubro 2012 a junho 
2013 

Formação sobre o Programa: reuniões regionais; participação em 
ações promovidas em parceria com os municípios e/ou outras 
entidades (cerca de 20 ano)  

ABAE/escolas/ 
municípios/ outros 

31 de outubro 2012 
Fim do prazo para a inscrição no Programa recorrendo à Plataforma. 
Validação das inscrições 

Escola/ABAE 

23 novembro Fim do prazo para inscrição na Geração Depositrão Escolas 

Nov/dez 2012 Mailing para todas as escolas e municípios inscritos ABAE 

Set a dez 2012 
Criação do Conselho Eco-Escola; Reunião do Conselho Eco-Escola; 
Realização da Auditoria Ambiental à Escola. 

Escola 

9 novembro 2012 Reunião da Comissão Nacional Eco-Escolas. Juri 10 action ABAE / júri do concurso 

10 de janeiro 2013 
Fim do prazo para inscrição a formação creditada Eco-Escolas 2012 
e seminário Nacional Eco-Escolas 

Escola 

25, 26 e 27 de fevereiro 
2013 

Seminário Nacional Eco-Escolas - formação creditada. 
Águeda 

ABAE/ professores / 
técn. municípios 

25 janeiro 2013 
Divulgação dos resultados das auditorias às escolas e atribuição dos 
Diplomas de Qualidade às escolas visitadas em 2012. 

ABAE 

janeiro 2013 
Mailing para as escolas: envio de documentação e Informação sobre 
Atividades e Concursos para as Eco-Escolas: Brigada Verde; Escolas 
com Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código. 

ABAE 

Nov. 2012 a 
fevereiro 2013 

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

Escola 

28 fevereiro 2013 
Data limite de envio da Ficha de Acompanhamento e Plano de Ação 
- validação da inscrição realizada em outubro. 

Escola 

fevereiro a maio de 
2013 

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

ABAE / municípios 

fevereiro a maio de 
2013 

Informação às escolas acerca das Reuniões Regionais e outras ações 
de formação Reuniões Regionais Eco-Escolas 

ABAE 

fevereiro a maio de 
2013 

Auditorias externas realizadas pelos elementos da Comissão 
Nacional, 

DREs; SRAM; DRAmb 
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Fevereiro a junho  de 
2013 

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

Escola 

novembro a abril  2013 Desenvolvimento do Projeto “Eco-Escolas no ensino superior” ABAE/ escolas ES 

15 março 2013  Data limite do Concurso Brigada Verde. Escola 

abril 2013 Reunião da Comissão Nacional Eco-Escolas. ABAE  

abril 2013 

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 2013 
Data limite dos concursos no âmbito das Atividades da Escola da 
Energia. 

Escola 

junho 2013 
Reunião do Conselho Eco-Escola. - Candidatura ao Galardão. (se 
cumpriu os 7 passos; Plano de Ação e abordagem dos temas 
Água, Resíduos, Energia e Alterações Climáticas) 

Escola 

30 de junho 2013 Data limite para “Concurso Poster Eco-Código”. Escola 

30 de junho 2013 Data limite para Candidatura ao Galardão. Escola 

Julho 2013 Reunião da Comissão Nacional Eco-Escolas. ABAE 

agosto 2013 

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

ABAE 

19  setembro 2013 
Data limite para confirmação de presença no Dia Bandeiras 
Verdes 2013.  

Escola 
Município 

setembro ou outubro 
2013 

Dia Bandeiras Verdes. Cerimónia de Entrega do Galardão 2011-
2012 e prémios de todos os Desafios, Concursos e sub-projetos 

ABAE 
escolas e 
municípios 

Até 31 outubro 2013  Inscrição no Programa para 2013-14. Escola 


