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As eco-escolas de São Miguel galar
Procedeu-se recentemente, à cerimónia 

de entrega da bandeira verde e do certifica-
do Eco-Escola a 73 estabelecimentos de en-
sino da Região, transmitida em directo para 
todos os espaços onde decorreu a entrega 
dos galardões nas nove ilhas. Este certifi-
cado é atribuído há 20 anos numa parceria 
com a Associação Bandeira Azul da Euro-
pa.

 “Educar ambientalmente é o maior ga-
rante que podemos ter de preservação da 
nossa herança natural”, afirmou, na altura, 
o Secretário Regional da Agricultura e Am-
biente, Neto Viveiros..

 Neto Viveiros diz que o Governo preten-
de criar uma ‘geração com espírito verde’, 
além dos conteúdos e ferramentas lectivas 
disponibilizadas gratuitamente às escolas.

 Numa referência ao programa regio-
nal Parque Escola, que reúne toda a oferta 
educativa ambiental para os estabelecimen-
tos de ensino do arquipélago, o governante 
revelou que, durante o ano letivo 2014-
2015, “foram realizadas 472 sessões que 
abrangeram 12.676 participantes” em todo 
o arquipélago. “Isto é, 26% dos alunos aço-
rianos participaram neste programa”, afir-
mou Neto Viveiros.

 A cerimónia contou com a presença 
do Presidente da ABAE, José Archer e foi 
também assinalado o início da ‘Rota dos 20 
– Açores’, iniciativa integrada nas come-
morações do 20º aniversário do programa 
Eco-Escolas.

 A Rota dos 20-Açores já decorre no 
Concelho de Ponta Delgada até ao dia 5 
de Junho, Dia Mundial do Ambiente, no 
Corvo, os testemunhos percorrerão as 
eco-escolas e os municípios [parceiros de 
eco-escolas], transmitindo mensagens de 
sustentabilidade.

 O Eco-Escolas é uma iniciativa inter-
nacional que pretende encorajar acções e 
reconhecer o trabalho de qualidade desen-
volvido pelas escolas, sendo o mais anti-
go dos programas de educação ambiental 
e para o desenvolvimento sustentável 
implementados nos Açores, através do 
protocolo estabelecido entre a Região e a 
ABAE.

 Na primeira edição, em 1999/2000, 
apenas quatro escolas açorianas recebe-
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rdoadas este ano
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ram esta distinção, mas no ano lectivo de 
2014/2015 a taxa de implementação atingiu 
31%, mais do dobro da média nacional, que 
se cifrou em 14%. 

 A ABAE faz parte da Fundação para 
a Educação Ambiental (FEE), que agrupa 
entidades internacionais que, em conjunto, 
promovem actividades de sensibilização e 
educação para o desenvolvimento sustentá-
vel em mais de 60 países.

As iniciativas de educação ambiental e 
para o desenvolvimento sustentável desen-
volvidas pela ABAE são, além do Eco-Es-
colas, os programas Bandeira Azul, Jovens 
Repórteres para o Ambiente, Chave Verde 
e, a nível nacional, o ECOXXI direccionado 
para municípios.

 Todos estes programas, que apresen-
tam galardões que premeiam boas práticas 
ambientais, com excepção do Jovens Re-
pórteres para o Ambiente, que é um con-
curso, são coordenados e representados nos 
Açores pela Secretaria Regional da Agri-
cultura e Ambiente, através da Direcção 
Regional do Ambiente, que tem assento nas 
respectivas comissões nacionais.

MEP

C.A.S.A. Bernardo Estrela

Assinalado o início da Rota 20-Açores

Página 2


