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Objetivo Demonstrar o potencial 
do Programa Eco-Escolas 
enquanto metodologia 
para a Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania na Escola 



enquadramento



- ONGA criada em 1990 | Instituição de Utilidade Pública

- Membro da FEE desde 1990          

- Operador Nacional de 4 dos Programas da FEE

+ 2 de origem nacional

Agregação ou “família” 
de Organizações 
Não-Governamentais de 
Ambiente  com membros 
de 73 países do Mundo

Principal área de ação: educação para o  desenvolvimento sustentável

FEE- Foundation for Environmental Education

ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA
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Inspirado pela Cimeira do Rio (1992) | iniciado com o apoio do CE (1994)

Reconhecido pela UNEP(2003) e pela UNESCO (2015)
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92- Surge o 
conceito Eco-Escola

94- EE  em 4 países: 
Reino Unido Dinamarca, 
Grécia Alemanha,

96-inicia-se em Portugal
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20 anos em Portugal



Em consonância com a DEDS , os ODS

Citada no relatório final 

da DEDS como a maior 

rede de professores e 

alunos do mundo

Trabalha diretamente 

10 dos ODS e 

indiretamente os 17



Até 2030,

(…) garantir que todos os alunos adquiram

conhecimentos e habilidades necessárias para

promover o desenvolvimento sustentável,

inclusive, entre outros, por meio da educação

para o desenvolvimento sustentável e estilos

de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género,

promoção de uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e

valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o

desenvolvimento sustentável

Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 

crianças e jovens (…)

aumentar substancialmente o contingente de professores qualificados, inclusive 

por meio da cooperação internacional (…)

Trabalha diariamente há mais de 20 anos

para as metas do ODS 4 



Em linha com o ENEA 2020

Em linha com a ENEA 2020

• Princípios

Educar :

- tendo em conta a experiência 

internacional

- para a capacitação da sociedade 
face aos desafios ambientais 
- para a sustentabilidade

- para uma cidadania 

interveniente

• Pilares

- Descarbonizar a sociedade; 
- Tornar a economia circular; 
- Valorizar o território



A educação ambiental é parte integrante 
da educação para a cidadania assumindo, 
pela sua característica eminentemente 
transversal, uma posição privilegiada na 
promoção de atitudes e valores, bem 
como no desenvolvimento de 
competências imprescindíveis para 
responder aos desafios da sociedade do 
século XXI
(in) Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade

Trata todas as temáticas presentes no Referencial de 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade

Os referenciais constituem-se como documentos de apoio ao trabalho a desenvolver pelas 
escolas no âmbito da sua autonomia. Contribuem para o desenvolvimento dos princípios, dos 
valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
www.dge.mec.pt/areas-tematicas,  Direção Geral de Educação-

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECid
adania/Educacao_Ambiental/documentos/refere
ncial_ambiente.pdf

http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Educacao_Ambiental/documentos/referencial_ambiente.pdf


http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/
Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania.pdf

Objetivos:
• Desenvolver competências pessoais e sociais
• Promover pensamento crítico 
• Desenvolver competências de participação ativa 
• Desenvolver conhecimentos em áreas não formais

Em linha com o ENEC : uma metodologia para a 

educação para a cidadania

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania.pdf


Desenvolve competências e aplica valores integrantes 

do perfil do aluno

Perfil do aluno
(in) Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania

Valores: 
• Cidadania e participação, 

Curiosidade, Reflexão, Inovação, 
Responsabilidade

Áreas de competência:
• Pensamento crítico e criativo
• Raciocínio e resolução de 

problemas
• Saber científico, técnico e 

tecnológico
• Relacionamento Interpessoal
• Desenvolvimento pessoal e 

autonomia
• Bem-estar, saúde e ambiente



• utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma transformando-a em conhecimento;

• convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes 
metodologias e ferramentas para pensar criticamente;

• prever e avaliar o impacto de decisões e ações;

• desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora

• estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade e 

autonomia.

• gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;

• adotar comportamentos que promovem a sustentabilidade
• compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que 

respondam aos grandes desafios globais do ambiente;

• manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente 

para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável.

• participar em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;

• trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;

• interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos 

de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade.

Contempla mais de uma dezena das aprendizagens 

essenciais

Aprendizagens essenciais
(adaptado do perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho)



• abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e 

problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio 

sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e recursos 

diversificados;

• organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e 

formas de trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de 

aula ou fora dela, atividades de observação, questionamento da realidade e 

integração de saberes;

Eco-Escolas recorre a práticas docentes 

recomendadas na ENEC 

A assunção de princípios, valores e áreas de competências para o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória implica alterações de práticas pedagógicas e didáticas 

de forma a adequar a globalidade da ação educativa às finalidades do  perfil de 

competências dos alunos.

Apresentam-se, de seguida, um conjunto de ações relacionadas com a prática docente 

e que são determinantes para o desenvolvimento do Perfil dos Alunos

Implicações práticas
(in) Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania



• organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, 

orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de consciência de 

si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou extraescolares;

• organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação 

diversas e das tecnologias da informação e comunicação;

• promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, 

atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, 

resolver problemas e tomar decisões com base em valores;

• criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e 

responsavelmente;

• valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre 

iniciativa, incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na 

comunidade.

Eco-Escolas recorre a práticas docentes 

recomendadas na ENEC 



Perfil do professor
(in) Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania

O(s) coordenador(es) Eco-Escolas possuem perfil 

recomendado na ENEC para ambas as funções 

Coordenador da EEC na escola Professor  de Cidadania



In:Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania

Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e 
Desenvolvimento devem ser vistos como 
intercomunicantes, tendo na base uma visão 
holística

Eco-Escolas contempla diretamente 2 ou 3 dos 

domínios do grupo obrigatório para todos os ciclos

Domínios
(in) Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania



sustentabilidade

Home

Não herdámos o planeta 
dos nossos pais

… pedimo-lo emprestado
aos nossos filhos

Responsabilidade entre gerações

Enough, for all,forever

HOME O Mundo é nossa casa (Trailer).mpeg
blue man.mpg


Eco-Escolas

Como educar para a sustentabilidade?

PBL | 21st century skills | active citizenship



Eco-Escolas



Engloba dois níveis de atuação

Comportamentos Gestão  ambiental 

Mudanças 
individuais; 
influência 

interpares e na 
comunidade

Maior eficácia na 
gestão de espaços e 

recursos

Engloba 2 níveis de atuação



EDUCAÇÃO 
PARA  A 
SAÚDE

EDUCAÇÃO 
PARA O 

DESENVOLVI
MENTO

EDUCAÇÃO 
PARA O 

CONSUMO

SEGURANÇ
A E RISCO

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Integração das
“educações transversais”

Cidadania
Comportamentos
Alunos e cidadãos 
mais responsáveis

ATIVIDADES  interdisciplinares e 

multiprojetos



GESTÃO DE 
RESÍDUOS

GESTÃO DA 
ÁGUA

ESPAÇOS 
VERDES

GESTÃO DA 
MOBILIDADE

GESTÃO DA 
ENERGIA

COORDENAÇÃO e coerência de 

políticas  de sustentabilidade

Gestão mais 
sustentável do 
espaço físico



Auditoria

Trabalho 
Curricular

Plano de Acção

Monitorização 

e Avaliação

Divulgação e
intervenção
na Comunidade

Eco-Código

Conselho 
Eco-Escolas

2
3

4

5

7

6

http://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo

OS 7 PASSOS 

DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS

1

http://www.youtube.com/watch?v=NYnTmgnUmmo


Alterações 
Climáticas

Biodiversidade

Floresta

Água Resíduos Energia

Mar

Alimentação 
saudável e 
sustentável

Mobilidade 
sustentável 

Ruído Ag. Biológica

Temas 
base

Tema do 
ano

2017/18

Tema do 
ano

2017/18

Temas 
comple-

mentares

Espaços 
Exteriores

Geodiversidade

ATIVIDADES 

CONCRETIZAM OS TEMAS



Temas do ano 2018/19

Floresta 

Mar



Calendarização anual

Algarve | Lagoa | centro de Congresso do Arade

ESCOLA S O N D J F M A M J J A S

INSCRIÇÃO NO PROGRAMA

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Conselho Eco-Escola

Auditoria Ambiental

Plano de Acção

ENVIO DA FICHA DE ACOMPANHAMENTO

Monitorização Avaliação

Trabalho Curricular

Informação e Envolvimento da Escola e 

Comunidade 

Produção e divulgação do Eco-código

CANDIDATURA AO GALARDÃO

Participação na Cerimónia do Galardão(?)

Visitas à escola: cada 3 anos



Objetivo Exemplificar a 
implementação da  Estratégia 
de Educação para a Cidadania 
numa Eco-Escola



• Anos de escolaridade abrangidos: todos

• Disciplinas envolvidas: todas

• Entidades da comunidade a envolver:

comunidade escolar- alunos, professores, pessoal 
discente, encarregados de educação; comunidade 
local- município, freguesia, organizações não 
governamentais de ambiente, associações juvenis, 
centros de dia, escuteiros, empresas, população e 
geral…

Envolve toda a 
escola 

Envolve  a 
comunidade

Exemplo da Estratégia de Educação para a 
Cidadania de numa Eco-Escola | público-alvo

Eco-Escolas e Flexibilidade Curricular - uma Estratégia 

de Educação para a Cidadania na Escola



• Utilizar processos que estimulem a participação,
responsabilidade, autonomia e envolvimento dos
alunos, criando espaços e tempos para investigação e
aprendizagem apresentação e debate de ideias,
resultados e sugestões.´

• Contemplar um processo prévio de auditoria à escola
e um inquérito aos alunos (avaliação diagnóstica);

• Estimular a investigação autónoma por diversos
meios incluindo a pesquisa em meios digitais e
documentais, a par do “trabalho de campo” com
recurso a técnicas diversificadas como a inquérito,
entrevista, reportagem, análises experimentais,
aplicações móveis, etc.

Conselho 
Eco-Escolas

Integração 
curricular
Projetos

Exemplo da Estratégia de Educação para a 
Cidadania de numa Eco-Escola | metodologia

Eco-Escolas e Flexibilidade Curricular - uma Estratégia 

de Educação para a Cidadania na Escola

Auditoria



• Operacionalizar o trabalho-projeto em cada turma 
através a definição de um plano de ação que 
contemplará as temáticas selecionadas para cada ano

• Definir nesse plano objetivos concretos e exequíveis, 
que possam ser traduzidos em metas e suportados por 
um conjunto articulado de ações/projetos a 
desenvolver pela turma no âmbito da sustentabilidade 
aos níveis pessoal, escola, família, comunidade 

• Implementar a monitorização de ações concretas com 
impacto na escola e/ou comunidade;

• Praticar a interdisciplinaridade através da participação 
de vários ou todos os professores da turma numa 
reunião do com periodicidade mínima trimestral;

Exemplo da Estratégia de Educação para a 
Cidadania de numa Eco-Escola | metodologia

Plano de ação

Monitorização

Interdisciplina
ridade

Conselho EE

Interdisciplin
aridade

Integração 
Curricular

Eco-Escolas e Flexibilidade Curricular - uma Estratégia 

de Educação para a Cidadania na Escola



Sugestões metodológicas:

• Refletir sobre a concretização dos objetivos e metas
de sustentabilidade definidos no âmbito do projeto 
turma e/ ou escola/ agrupamento.

• Trabalhar em rede dentro e fora da escola através 
da participação em projetos e redes nacionais e 
internacionais de educação para a sustentabilidade.

• Comunicar na comunidade escolar, envolvente e 
virtual resultados e boas práticas.

Comunicação

Avaliação

Cooperação

Eco-Escolas e Flexibilidade Curricular - uma Estratégia 

de Educação para a Cidadania na Escola



Objetivo Informar sobre o 
que acontece na 
rede Eco-Escolas



números



Eco-Schools; rede mundial 

67 países cerca de 20 milhões de alunos
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Municipios envolvidos

Escolas galardoadas

Escolas Incritas

2017/18
1625 escolas inscritas 

em 221 concelhos

Portugal: evolução da rede Eco-Escolas



Taxa de Implementação média: 16,9%

87,5% das escolas renovaram a inscrição do ano anterior

0% 20% 40% 60% 80%

VISEU
GUARDA

BRAGANÇA
CASTELO B.

PORTALEGRE
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BEJA

SANTARÉM
LEIRIA
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SETÚBAL
LISBOA
ÉVORA
PORTO

COIMBRA
V. CASTELO

AVEIRO
AÇORES

MADEIRA

0 50 100 150 200 250 300

BRAGANÇA

PORTALEGRE

GUARDA

VILA REAL

CASTELO B.

VISEU

BEJA

ÉVORA

FARO

V. CASTELO

SANTARÉM

AÇORES

LEIRIA

COIMBRA

SETÚBAL

BRAGA

MADEIRA

AVEIRO

PORTO

LISBOA

Nº de escolas participantes no Eco-Escolas

Nº de escolas versus taxa de 

implementação

Nº de escolas versus taxa de implementação



Concelho Total
SINTRA 63

GUIMARÃES 53

TORRES VEDRAS 52

VILA NOVA DE GAIA 51

GONDOMAR 48

FUNCHAL 38

LISBOA 34

ÍLHAVO 30

AVEIRO 29

MARCO DE CANAVESES 29

PORTO 29

MAFRA 24

OEIRAS 23

OLIVEIRA DE AZEMÉIS 23

AMADORA 22

VILA N. DE FAMALICÃO 22

ALMADA 21

CÂMARA DE LOBOS 21

CASCAIS 21

ÉVORA 21

PAREDES 20

SESIMBRA 20

SETÚBAL 20

Sintra, Guimarães, 
Torres Vedras e Vila 
N. de Gaia são os municípios 

com mais escolas inscritas (≥ 50 
escolas)

Concelho Total

POMBAL 19

CANTANHEDE 18

FIGUEIRA DA FOZ 18

MATOSINHOS 18

SANTO TIRSO 18

SEIXAL 18

BRAGA 17

COIMBRA 17

LEIRIA 16

PONTA DELGADA 16

SANTA CRUZ 16

BARREIRO 14

CAMINHA 14

MEALHADA 14

LOURES 13

MIRANDA DO CORVO 13

LOUSÃ 12

MACHICO 12

MARINHA GRANDE 12

RIBEIRA GRANDE 12

ALCOBAÇA 11

AZAMBUJA 11

CALHETA (MADEIRA) 11

LOULÉ 11

CALDAS DA RAINHA 10

ODIVELAS 10

221 municípios 
envolvidos, 113 

parceiros

Municípios com mais escolas inscritas
(em 2018)



42 eco-agrupamentos em 2017

Região Nº de Agrupamentos

Centro 15

Lisboa 15

Norte 11

R. A. Açores 1

R. A. Madeira 0
Alentejo e Algarve 0

TOTAL 42

Eco-Agrupamentos | 100% ECO-ESCOLAS



Em 2018: reconhecimento “Escolas Madrinha”



Total de alunos abrangidos em 2017/18 - 653.483

Alunos por grau de ensino 2017/18 

83,1% (1351 escolas) são Ensino Básico (+9% do que no ano anterior)

11 escolas de Hotelaria e Turismo (+2 do que no ano anterior)

14 escolas do ensino superior a participar em 2018

Graus de ensino | do infantil ao superior



O que acontece na rede

Eco-Escolas



Formação:
Alunos,
professores, 
comunidade
cooperação…

Projetos
Desafios
Recursos
Jogos
Exposições

Acompanhamento
Avaliação
Reconhecimento

O que acontece na rede Eco-Escolas



(in)formação



Seminário Nacional
Formação creditada | 25 horas | 126 formandos 2018



https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=shXIwqSLqeY

Seminário Nacional
Num seminário onde se debatia e discutiam várias temáticas dentro das 
Eco-Escolas e do Ambiente, procurou-se perceber o ponto de vista dos

participantes e também a sua origem e trabalho dentro
do respectivo programa.    Bruno De Sousa; Manuel Farias; Paulo Cardoso |JRA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=shXIwqSLqeY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=shXIwqSLqeY


Seminário Nacional 2019

Algarve | Lagoa | Centro de Congressos do Arade



“O projeto ClimACT permite que os educadores sejam uma peça 
fundamental na mudança de mentalidades que é necessária para 
que o futuro seja melhor. Como fiz a ação de formação online, 
aprendi muitas coisas que desconhecia e que vão melhorar a 
minha prática pedagógica no ensino da sustentabilidade.” –
Professor Raúl Pinto, EBI Sophia de Mello Breyner

“A qualidade da organização do curso de formação e a 
abordagem dos temas de forma clara, dinâmica e motivadora 
foram os aspetos mais positivos. O curso online foi muito 
enriquecedor, correspondeu a uma necessidade real de 
formação. Permitiu a atualização e alargamento de 
conhecimentos científicos num ambiente agradável e 
descontraído, facultando o desenvolvimento de competências 
nos temas ambientais abordados. As aprendizagens realizadas 
permitir-me-ão melhorar a minha missão ambiental em contexto 
escolar.” – Professora Sandy Lima, Agrupamento de Escolas de 
Ponte de Lima

Formação creditada

50horas
blearning

83 formandos
em 2018



Formação creditada 2018/19

• Seminário Nacional
• ClimACT

• Educação para a Cidadania nas Eco-Escolas (25h)
- Eco-Escolas “hands on”
- Educar para a cidadania
- Avaliação nas Eco-Escolas

- Acreditação: CFOR
- Duração faseada
- replicação em diferentes municípios



Encontros regionais

-150 participantes
-Formação 
creditada 



Encontros municipais



Ensino Superior | EcoCampus



atividades | workshops



recursos



> 15 jogos 
/ateliers 

disponíveis

Gamification : criação, dinamização 

e cedência de jogos ambientais
o



Loto da Floresta

20 espécies: 5 cartões
Disponível para download gratuito

Contactar ecoescolas@abae.pt

mailto:ecoescolas@abae.pt


Espiral alterações climáticas

Jogo de chão (lona 5x5m)
• Disponível mediante requisição-

gratuita

• Transporte a cargo do requisitante

• Termo de responsabilidade



Exposições itinerantes

Exposição “poster Eco-código”
20 quadros + jogo de leitura “olhócódigo”

• Disponível mediante 
requisição – gratuita

• transporte a cargo o 
requisitante

• Contactar 
ecoescolas@abae.pt



Exposições itinerantes

• Disponível 
mediante 
requisição

• Contactar a 
ABAE 

Exposição “ A minha Terra em Tecido” | roupas usadas não estão acabadas



Exposições itinerantes

Exposição “Árvores Nativas de Portugal”

• Disponível mediante 
requisição- gratuita

• Transporte a cargo do 
requisitante

• Termo de 
responsabilidade



projetos



Projetos | Desafios | Concursos



Projetos | Desafios | Concursos - parceiros



Brigada da Floresta: várias propostas



Brigada da Floresta: várias propostas



EXEMPLOS DE ATIVIDADES: As árvores da minha escola

• Mapa/planta
• Nome vulgar e científico
• Curiosidade/utilidade
• Idade(?)

• Oferta de placas 
identificativas 3D

• Às primeiras 150 
escolas

ESCOLA ABAE



ClimACT – Escolas Baixo Carbono

CLIMACT
4 países
3 anos

32 escolas

Low carbon schools



Finalista do Prémio Europeu “RegioStars”



Inquérito colaborativo

Interdisciplinaridade

Cultura local

Etnociência
Mapas mentais
Personal Geography

Trilhos
da 

Ciência

Valores e competências 
integrantes do perfil 
do aluno do século XXI
21st century skills

IDiverSE : componentes do projeto

Problem Based
Learning (PBL):

critical thinking-colaboration-
comunication

Escola aberta

http://idiverse.eu



avaliação



Avaliação

Interna

Orienta; corrige; permite 
evidenciar resultados

Auditoria Monitorização

Externa

Permite evidenciar  boas práticas; 
reconhecer; valorizar

Relatório Visitas 

Definição de indicadores , critérios e metas

Avaliação nas Eco-Escolas



Na auditoria /diagnóstico:

No planeamento das ações :
eficácia e grau de satisfação

Na implementação das ações: 
monitorização

Na avaliação final : decisão sobre 
candidatura e ações futuras

Avaliação interna



Anual intermédia: 
acompanhamento  

Anual final: 
candidatura ao galardão

Em cada 3 anos: 
validação da qualidade 

Avaliação externa



Acho que me porto bem e que ajudo no Eco-Escolas. 
Cada dia que vai passando digo para mim mesma que foi bom 
ter entrado no Eco-Escolas. 
Sei que entrar no Eco-Escolas é como ter um trabalho e tenho 
que ter muita responsabilidade e eu sinto que a tenho, mas 
tenho um lado que me faz ver que é um pouco de brincadeira, 
eu consigo misturar tudo e reconciliar o meu trabalho.

Aluna da Eco-Escola EB 2, 3 da Terrugem; 12 anos

Auto- avaliação

Auto-avaliação



visitas



N.º de escolas visitadas em 2017
TOTAL DE VISITAS: 137

Resultados 2017



Resultados Globais das Escolas Visitadas

24 indicadores, 10 temas



• 33 escolas (24%) com 
índice abaixo dos 70%

• 88 escolas (64,2%) com 
índice de igual ou 
superior a 75%

• 5,8% das escolas com 
resultados de 
EXCELÊNCIA (≥ 90%)

Resultados globais das escolas visitadas 

em 2017 - Desempenho

Índice (0 a 100%)



Reconhecimento da qualidade e excelência



Festejar o sucesso



Dia Bandeiras Verdes 2017

5000 participantes |650 escolas |120 municípios



Dia Bandeiras Verdes 2017



Dia Bandeiras Verdes 2018

4 de outubro de 2018 | Pombal



Avaliação de impacto?



Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 6 de julho de 2018 

Resolução da A.R. nº158/2018

https://dre.pt/application/file/a/115648900


Municípios parceiros

ECO-ESCOLAS: em todos os graus de ensinoApoios e Parcerias

PARCEIROS EM PROJETOS

COMISSÃO NACIONAL Eco-Escolas

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Pt-pvl1.png


Programa Eco-Escolas | Associação Bandeira Azul da Europa 
Email: ecoescolas@abae.pt | Telefone : 213942746

Margarida Gomes | Coordenadora Nacional Eco-Escolas
Email: margaridagomes@abae.pt
Telemóvel: 935373716 | Telefone direto: 215832423

Página web: ecoescolas.abae.pt

facebook.com/ecoescolas

twitter.com/ecoescolas

ecoescolas_pt

CONTACTOS


