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Nº de visitas 2016 

TOTAL DE VISITAS: 113  

0 

6 

7 

11 

18 

28 

43 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

DGEstE Lisboa 

DGEstE Algarve 

DGEstE Alentejo 

DRA Açores 

DGEstE Norte 

DGEstE Centro 

DROTA Madeira 

Nº Visitas por Região 



7 

7,2 

7,3 

7,4 

7,5 

7,5 

7,6 

7,9 

8,2 

8,5 

9 

9,4 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. ESPAÇO EXTERIOR DA ESCOLA 

5. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

7. ECO-CÓDIGO 

3. AUDITORIA AMBIENTAL 

10. ESPAÇO INTERIOR DO EDIFÍCIO 

2. CONSELHO ECO-ESCOLAS 

4. PLANO DE AÇÃO E CURRÍCULO 

12. GESTÃO DA ESCOLA 

6. COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO 

11. INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE 

1. ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS 

8. BANDEIRA VERDE 

Pontuação por Tema 
(0 a 10) 

Resultados globais das escolas visitadas 
- 10 temas 24 indicadores 



3,5% 

18,6% 

32,7% 

36,3% 

8,8% 

Distribuição do índice de qualidade 
nas escolas visitadas 

50-59% 

60-69% 

70-79% 

80-89% 

mais de 90% 

8,8% das escolas com resultados de  EXCELÊNCIA (>90%) 

TOTAL DE VISITAS: 113 

Resultados globais das escolas visitadas 
- Desempenho 

Índice (0 a 100%) 
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A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3 Prof. Paula Nogueira, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2012-2013; 2013-2014; 2015-2016   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

EB1/PE Estreito de Câmara de Lobos, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016             
                                 

 
 
 

 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/JI de Chousa Velha (antigo Centro Escolar da Chousa Velha), 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-

2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade  significativos  de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Sec. da Boa Nova - Leça da Palmeira, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-

2012; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016   
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade  significativos  de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EBI Canto da Maia, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-
2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 

2015-2016                                              
 
 

 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de 
Canaveses, 

onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 
bandeira verde nos anos letivos de 

2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 
 

 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Secundária Domingos Rebelo, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

EB1/PE do Lombo de São João - Ponta do Sol, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Centro de Actividades Ocupacionais da Ponta do Sol, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica de Ribeira de Neiva, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola da APEL, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1 D. Francisca de Aragão, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/PE de São Vicente, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do ProgramaPrograma 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (Centro Infantil), 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Jardim de Infância de Corticeiro de Cima, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

EB1/Jardim de Infância de Vilamar, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Centro de Acção Social de Ílhavo - Casci, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica de Luzianes-Gare, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2015 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/PE de Câmara de Lobos, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016   
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3/S de Tarouca Dr. José Leite Vasconcelos, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/PE do Lombo dos Canhas - Ponta do Sol, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1 de Corticeiro de Cima, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Centro Educativo dos Olivais, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Secundária Gabriel Pereira, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Instituto D. João V, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/JI da Gafanha de Aquém, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/JI de Coja, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

E. B. nº1 Montemor-o-Novo, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3 Carlos de Oliveira , 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Centro Escolar da Légua, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015; 2015-2016  
 
 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa 

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/PE das Figueirinhas, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2007-2008; 2010-2011; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Centro Escolar de Vale de Ílhavo, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3 de São Jorge - Cardeal D. Teodósio de Gouveia , 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 
 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/JI Sobral - Cervães, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a 

bandeira verde nos anos letivos de 
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EBI Gualdim Pais, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016 .                                            
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB de Guia, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

                                            
 
 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB/S de Rebordosa, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2005-2006; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015; 2015-2016  
 
 

 

 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3/S D. Lucinda Andrade, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Sec. das Laranjeiras, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015; 2015-2016  
 
 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 1/JI de Sarzedo, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/JI de Loução - Venade (ex. EB1 de Loução), 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3 Marquês de Pombal, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Prof. De Serviços de Cidenai, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica e Secundária Sidónio Pais (ex. EB 2,3/S de Caminha), 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-

2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3/S de Nordeste, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2007-2008; 2008-2009; 2009-

2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1/PE do Jardim da Serra, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica Fialho de Almeida - Cuba, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  

 
 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

EBI/JI de Alvito, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2012-2013; 2014-2015; 2015-2016   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica Dr. Alberto Iria, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Centro Escolar da Nossa Sra. do Pranto (ex EB1), 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2005-2006; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Sec. Dr. João Carlos Celestino Gomes, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016   
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Jardim de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica da Serrinha, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2006-2007; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica de Ílhavo, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Elevada Qualidade e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-

2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016  
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



10 ESCOLAS EM 2016 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Jardim de Infância Conde Ferreira, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

JI de Caceira, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Profissional da Ribeira Grande, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2009-2010; 2010-2011; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Colégio Nossa Senhora do Alto, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica e Secundária de Guia, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB 2,3 Soares dos Reis, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2008-2009; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Básica de Abadias, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola EB1 de Vila Cã/sala Carvalhal, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2008-2009; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Escola Secundária de Pombal, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 



A Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education (ABAE/FEE P), reconhece através da atribuição deste diploma a qualidade do 

trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas pelo  

Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, 
onde o desenvolvimento do projeto foi considerado de Excelência e que recebeu a  

bandeira verde nos anos letivos de 
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Este diploma é atribuído a todas as escolas cuja visita realizada em 2016 revelou índices de qualidade significativos de desenvolvimento do Programa  

                  ________________________                                                          ______________________ 
                          Margarida Gomes                                                                                                               José Archer                        
 Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas                                                                                           Presidente da ABAE/FEE P 

 


