




Motivações 



Porquê nas escolas? 

12% do consumo de 
energia dos edifícios 

2º maior  gasto nos 
edifícios escolares 

Conhecimento limitado 
da performance 
ambiental e energética 

Constrangimentos orçamentais são uma 
barreira à implementação  
de uma EBC nas escolas 

Falta de informação sobre mecanismos de 
apoio financeiros 

Enorme potencial na formação e 
sensibilização. 





O projeto ClimACT pretende apoiar a transição para uma economia de baixo 
carbono nas escolas: 
 
1. Desenvolver ferramentas de apoio à decisão que permitirão avaliar e 

identificar soluções sustentáveis para as escolas, baseadas na gestão 
inteligente de recursos, energias renováveis e comportamentos; 
 

2. Gerar modelos de negócio para promover o investimento em eficiência 
energética nas escolas; 
 

3. Criar ferramentas educacionais para a sensibilização em baixo carbono 
assistidas por tecnologias de informação e comunicação; 
 

4. Estabelecer uma rede temática na região SUDOE, impulsionada por uma 
metodologia Living Lab, que irá aumentar a consciencialização e 
capacitação e fomentar um quadro de comunicação entre os utilizadores 
finais e as partes interessadas. 
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Soluções Baixo Carbono para escolas Gestão 

Remodelação 

Metodologia ClimACT 
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Indicadores de desempenho 

ClimACT: quem está envolvido? 
O projeto ClimACT pretende envolver toda a comunidade escolar 

Diferentes papéis, diferentes tarefas 

Coordenação 

Implementação 

•Gestor da Escola 

 

•Diretor da Escola 

•Coordenador Baixo 
Carbono 

•Comissão Baixo 
Carbono 

•Brigada Baixo 
Carbono 

•Comunidade 
escolar 

• O gestor da escola terá a decisão final sobre a gestão e medidas a 
implementar na escola; ponto de contacto para as Empresas de 
Serviços Energéticos. 

• O diretor da escola nomeia o Coordenador Baixo Carbono. 

• Professor que será o responsável pela implementação do projeto 
na escola; principal contacto para o projeto ClimACT. 

• Representantes da comunidade escolar: estrutura interna que 
apoia a transição para uma economia de baixo carbono (através de 
planeamento, decisões, monitorização e avaliação). 

• Grupo de estudantes e adultos diretamente envolvidos nas 
atividades que conduzam a uma economia de baixo carbono.  

• Comunidade dentro e fora da escola: convidada a participar nos 
questionários e em todas as atividades e desafios do projeto 
ClimACT. 

Decisões 
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Compras 
sustentáveis 

Produção de energia 
renovável na escola 

Gestão eficiente dos 
consumos de água 

Reciclagem, 
compostagem 

Promover o sequestro 
de carbono 
aumentando os 
espaços verde 

Transporte ativo 

Sensibilização e 
capacitação 

O que podemos fazer para reduzir a 
pegada de carbono das nossas escolas? 

Conhecer para gerir 
eficientemente os 
consumos de energia Intervenções no edifício 



1. Conhecer valores de 

investimento e retorno 
das ações  

2. Dominar os  

mecanismos de 
financiamento 

3. Conhecer o papel dos 

elementos da 
comunidade escolar 

4. Ligar as atividades 

baixo carbono ao 
currículo 

5. Promover 

aprendizagem 
ativa 

Sensibilização e capacitação 

6. Partilhar as 

ideias  



Equipa ClimACT 

https://www.facebook.com/ClimACTSUDOE/ 




