Festa Nacional da Eco-Escolas com mais de 4000 pessoas

1178 Bandeiras Verdes Eco-Escolas serão entregues em Torres Vedras
A Associação Bandeira Azul da Europa, (ABAE/FEE Portugal) e a Câmara Municipal de Torres
Vedras convidam à participação na sessão destinada à imprensa no dia 14 de outubro, pelas
11.00 na Expotorres, durante a qual serão realçados os municípios e agrupamentos com maior
taxa de implementação do Eco-Escolas em Portugal e premiadas as escolas que durante o ano
apresentaram os melhores trabalhos nos diversos desafios Eco-Escolas 2015.
Esta sessão está integrada no programa do Dia Bandeiras Verdes 2015 que culminará com a
entrega das bandeiras verdes Eco-Escolas 1que este ano serão em número de 1178, dispersas
por 221 municípios do país.
Este dia marcará ainda o início das comemorações dos 20 anos das Eco-Escolas em Portugal
13547 foram envolvidas no Eco-Escolas nestes 20 anos!
4000 CONVIDADOS ORIUNDOS DE ECO-ESCOLAS E MUNICÍPIOS DE TODO O PAÍS
O município de Torres Vedras será anfitrião de cerca de 4000 pessoas, entre alunos,
professores, municípios e outros convidados, que no dia 14 de outubro poderão usufruir de
um programa diversificado onde o mote é a sustentabilidade.
A partir das 9.30 e até às 13h decorrerá uma Eco-Mostra na qual estarão representadas cerca
de uma centena de entidades relacionadas com o Ambiente através de exposições, jogos,
ateliers, etc.. Às 11 horas, na Conferência de Imprensa realizar-se-á o balanço do ano letivo
anterior e serão anunciados os novos projetos em curso para 2015/16 e ainda entregues os
galardões aos municípios parceiros e os prémios às escolas.
Neste dia, que celebra o bom trabalho realizado pelas Eco-Escolas, serão premiadas as escolas
com trabalhos que se distinguiram no âmbito dos vários desafios/projetos Eco-Escolas que
decorreram em 2015 com a participação de diversos parceiros, nomeadamente: Fundação
EDP, ERP Portugal, Valorcar, Águas de Gaia, Agrobio, Sarah Trading, Tetrapack, Biodiversity4all,
que apoiam projetos integrantes do Eco-Escolas como:
Eco-repórter da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código, Hortas Bio, Roupas Usadas
não estão acabadas, É na primavera que florescem as grandes ideias, Poster Eco-código, entre
outros.
A sessão da tarde conta com atuações de diversas escolas e ainda da Foco Musical e do "Zoi o
super heroi". Termina com a entrega do galardão bandeira verde que distingue como EcoEscolas os 1236 estabelecimentos de ensino que durante o ano provaram ter em curso um
programa coerente e de qualidade que segue uma metodologia participativa de construção da
sustentabilidade
Mais informações sobre o Programa Eco-Escolas aqui
Mais informações sobre o Dia Bandeiras Verdes aqui
Ver informação sobre o número de Eco-Escolas galardoadas por concelho
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Galardão atribuído a nível internacional pela FEE – Foundation for Environmental Education atualmente presente em 59 países do
mundo e abrangendo cerca de 46.000 escolas 14 milhões de alunos.
2 Eco-Escolas fFoi reconhecido pela UNEP (2003) como uma metodologia adequada para a Educação para o Desenvolvimento

Sustentável e mais recentemente pela UNESCO no balanço da Década (DEDS) como "como a maior rede internacional de
professores e alunos do Mundo a trabalhar Educação para a Sustentabilidade - "Shaping the Future We Want". UN Decade of
Education for Sustainable Development (2005-2014). FINAL REPORT (página 91)
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