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Nota Prévia

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas com o público escolar no âmbito dos
Programas Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente durante o ano letivo
São ainda referidas atividades com autarquias (municípios e freguesias) que se articulam na
estratégia de motivação, envolvimento, criação de sinergias e parcerias entre as escolas e as
autarquias visando uma maior cooperação para a implementação de políticas de
sustentabilidade a nível local.
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Introdução

1. Notas biográfica da docente

Maria Margarida de Carvalho Gomes.
Licenciatura em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade.
Clássica de Lisboa. 1983.
Diploma de Estudos Avançados em Território, Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Faculdade de Ciência e Tecnologia.
Universidade Nova de Lisboa. 2008.
Certificada como formadora, pelo Conselho Científico-Pedagógico da
Formação Contínua e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Profissionalizada em exercício no Ensino Oficial. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação.
Ministério da Educação. 1989
Exerceu funções docentes no ensino secundário entre 1982 e 2000, tendo dinamizado na escola
diversos projetos e núcleos de ambiente. Durante esse período foi também autora de Programas
e de Livros Didáticos para o ensino secundário.
Exerceu funções na Agência Portuguesa de Ambiente – Departamento de Promoção e Cidadania
Ambiental em 2011
Desde 2000 que coordena programas de educação ambiental para a sustentabilidade na
Associação Bandeira Azul da Europa, dirigidos ao público e comunidade escolar e local: EcoEscolas; Jovens Repórteres para o Ambiente.
Autora e coordenadora de dois projetos que visam a sustentabilidade local especialmente
dirigidos às autarquias: ECOXXI, desde 2006 e Eco-Freguesias XXI desde 2015.
Formadora no âmbito de Educação para a Sustentabilidade e da Geografia. Realiza anualmente
pelo enos 2 ações de formação creditada para professores e várias formaçõesdirigidas a diversos
públicos (mais de 20 anuais)
Orientadora de estágios de diversos âmbitos no seio da ABAE: ensino profissional, licenciatura,
mestrados, Erasmus, entre outros
Premiada com o projeto “Eco-Freguesias XXI” no Concurso Ideias Verdes 2009 do Jornal
Expresso.
Premiada com o projeto “Brigada Verde na Comunidade” no Terres de Femmes 2013. (3º lugar).
Participa em diversos projetos internacionais quer como coordenadora quer como parceira
nomeadamente com a UNESCO, projetos Erasmus (I diverse) ou Interreg (projeto ClimAct)
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2. Sobre a ONGA
Breve Historial

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) foi formalmente constituída a 26.1.90, com o
estatuto de Organização não Governamental de Direito Privado e sem fins lucrativos. Após um
período de reflexão por parte dos seus fundadores, na sequência do Ano Europeu do Ambiente
(AEA) que se comemorou entre Março de 1987 e Março de 1988. Em 2009 obteve o
reconhecimento de Instituição de Utilidade Pública, através do despacho 9364/2009 de 30 de
Março.
Como resultado do trabalho conjunto, entre técnicos do sector do ambiente, técnicos da
administração pública e dirigentes de organizações náuticas, no âmbito da Campanha “Bandeira
Azul da Europa”, surgiu a vontade de se criar em Portugal uma organização que pudesse vir a
constituir-se como a Secção Portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental na Europa (FEE)
atualmente denominada Fundação para a Educação Ambiental (FEE) devido a estender-se para
fora dos limites europeus. Esta organização agrupa países que, em conjunto, promovem
atividades de sensibilização e de educação ambiental dos cidadãos mas que tem vindo a alargar
os seus horizontes a nível internacional atingindo já 74 países participantes.
Após a sua constituição formal em 1990, a Associação Bandeira Azul da Europa foi reconhecida
pela FEE como Operador Nacional da Campanha da Bandeira Azul da Europa e admitida como
membro efectivo da Fundação, passando a constituir a sua secção portuguesa. Em 1997, a ABAE,
por proposta de um conjunto muito significativo de países, foi eleita para a Comissão Executiva da
Fundação.
Nos vinte e oito anos de existência, a ABAE desenvolveu um trabalho de Informação,
Sensibilização e Educação Ambiental para diferentes grupos-alvo, em cooperação com inúmeras
entidades, quer governamentais quer não governamentais, sendo reconhecida pelo IPAD –
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, como organização Não – Governamental de
Desenvolvimento.
Apesar de durante algum tempo, a Campanha Bandeira Azul da Europa ter constituído a atividade
dominante da Associação, esta desenvolve atualmente em permanência cinco importantes
iniciativas, o Programa “BANDEIRA AZUL “, o Programa “ECO-ESCOLAS”, o Programa “JOVENS
REPÓRTERES PARA O AMBIENTE”, o Programa “ECOXXI” e o Programa “CHAVE VERDE”.
Área Geográfica de Intervenção
A ABAE tem como área de intervenção todo o território nacional. Esta área de intervenção não é apenas
potencial, tal como está definido no artº. 2º dos seus Estatutos, mas verifica-se efetivamente. Este facto
pode ser demonstrado através das Campanhas e programas que desenvolve e que estão implementadas em
todo o território continental e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Objetivos programáticos
O objetivo geral da ABAE é o de promover a sensibilização e a educação ambiental dos cidadãos,
abrangendo todos os sectores da população, mas com particular incidência nas crianças e jovens, nos
empresários e decisores políticos, no sentido da defesa do ambiente, do património natural e construído, da
conservação da natureza e da promoção da qualidade de vida e Desenvolvimento Sustentável.
São objetivos específicos da ABAE:
a) A promoção e organização em Portugal de todas as ações da “Foundation for Environmental Education”
(FEE);
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b) A participação nos projetos internacionais, nacionais e regionais desenvolvidos em Portugal no âmbito
da educação sobre o ambiente e para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente a Campanha da
Bandeira Azul da Europa, e em especial a proteção ambiental do litoral de Portugal;
c) O estabelecimento de estruturas de iniciação ao ambiente, bem como a promoção e apoio de
experiências educativas no âmbito do seu objeto;
d) A organização de reuniões, conferências, colóquios, estágios e outras atividades de formação neste
campo;
e) A realização de estudos e pesquisas e difusão das experiências recolhidas por meio de publicações
escritas ou outros meios audiovisuais;
f) A cooperação com instituições afins tanto a nível nacional como internacional, fomentando o
intercâmbio de materiais, experiências e pessoas;
g) A implementação de atividades de cooperação para o desenvolvimento e/ou educação para o
desenvolvimento, nos países em desenvolvimento, com especial incidência na possibilidade da sua
execução nos países do Sul e nos países de língua portuguesa;
h) A organização e promoção de atividades juvenis no âmbito do seu objeto.

3. Objetivos da ação da docente em mobilidade

As ações propostas no âmbito do Eco-Escolas e JRA visam a alteração de comportamentos no
sentido da construção de uma sociedade de baixo carbono, mais racional e eficiente na
utilização dos recursos.
As diversas ações desenvolvidas ao longo deste ano letivo tiveram como principais objetivos:
- Formar e informar diversos públicos-alvo acerca das temáticas abordadas pelo projeto que
geraram efeitos multiplicadores em especial no que se refere à formação de professores,
alunos, técnicos de municípios;
- Aumento do know-how da comunidade escolar e outros atores da sociedade civil sobre
diversas
Temáticas de sustentabilidade como as alterações climáticas, ordenamento florestal e
ecossistemas marinhos, economia circular, alimentação saudável e sustentável no sentido de
incentivar à defesa, conservação e preservação dos recursos territoriais;
- Estimular, através de um conjunto de atividades práticas induzidas nas escolas e restante
público alvo, ou diretamente pela ABAE, o aumento da literacia para a sustentabilidade
através da participação em atividades “hands-on” que promovem a autonomia a participação
cívica dos envolvidos e visam a alteração de comportamentos e práticas no sentido de escolas e
comunidades mais sustentáveis
Os Programas escolares Eco-Escolas e JRA visam, como objetivos gerais:
Aumentar o conhecimento (Sensibilização, Divulgação, Informação em Educação Ambiental/
EDS).
Integrar a Educação Ambiental / EDS na educação formal, não formal e informal
Contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030ONU)
Contribuir para o progresso na escala da literacia ambiental através do recurso a metodologias
participativas de exercício da cidadania
Melhorar a gestão ambiental da escola ; sensibilizar e envolver a comunidade
Envolver toda a comunidade escolar com ênfase nos alunos
Orientar para a Ação (Mudança de atitude e comportamento, compromisso, participação e
envolvimento, Cidadania e Governança).
Abordar “pela positiva” as boas práticas de sustentabilidade (pedagogia de exemplo, construtiva)
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Objetivos Eco-Escolas

Visa encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela
escola na melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do espaço
escolar e sensibilização da comunidade. O acompanhamento e avaliação
anual das atividades, visa validar a qualidade do trabalho desenvolvido pela
escola, através da atribuição simbólica de uma bandeira verde EcoEscolas.
A sua metodologia, visa garantir a participação das crianças e jovens na
tomada de decisões, promover uma cidadania responsável e contribuir para uma escola e de uma
comunidade mais sustentáveis.
Possui como objetivos específicos principais:
1. Trabalhar a gestão ambiental do espaço escola através da implementação de ações de
efetiva melhoria na gestão de recursos;
2. (In)formar e envolver os participantes aplicando a metodologia Eco-Escolas- 7 passos;
3. Produzir valiosos exercícios de cidadania conducentes a uma atitude pró-ativa na
comunidade escolar e envolvente.
4. Trabalhar anualmente diversos temas sendo alguns deles de carater obrigatório (água,
resíduos e energia) aos quais acresce um tema do ano (floresta ou mar em 2018/19),
podendo ainda integrar todos os outros temas e atividades em desenvolvimento na escola
no âmbito da cidadania e sustentabilidade.
Objetivos JRA

O Programa Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA) visa dois
objetivos principais:
1. Educar para a sustentabilidade através do incentivo ao
desenvolvimento de projetos locais que visam identificar,
investigar e conhecer problemas e propor soluções no sentido da
sustentabilidade.
2. Desenvolver competências na área da comunicação, jornalismo,
intercâmbio e cidadania.
Explicitam-se nos 4 passos da metodologia deste programa:
1 – Investigar um tema ou problema ambiental/ de sustentabilidade local procurando
comparando, interpretando e avaliando as informações relevantes sobre o tema a partir de
diversas fontes. Abordar as implicações históricas, económicas, sociais e / ou políticas
relevantes e as possíveis consequências relativamente ao tema foco da reportagem; Relacionar
o tema/problema ambiental local com as sua expressão à escala global;
2 – Propôr soluções identificando possíveis soluções para um problema ou questão
ambiental avaliando a sua provável eficácia e incluindo diferentes pontos de vista ( a favor e
contra);
3 – Reportar através de uma produção jornalística tendo como alvo um público local ; adotar
uma abordagem positiva focada na procura de soluções e que inspire a mudança;
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4 – Disseminar para o público local e global através dos diversos meios de comunicação ao
alcance: colóquios, exposições, jornais, revistas, rádio, redes sociais, etc.
4.Enquadramento

A metodologia proposta pelo Programa Eco-Escolas integra estratégias conducentes à
integração da educação para a cidadania, com enfoque nas questões ambientais e de
sustentabilidade.
Os Jovens Repórteres para o Ambiente alicerçando-se na investigação local, interpretação dos
problemas, procura de soluções e comunicação dão especial enfase à comunicação e
desenvolvimento de competências.
Referenciais Nacionais: ENEA, ENEC, REAS

Ambos os projetos se encontram articulados com um conjunto de referenciais e documentos
chave em termos de Educação Ambiental para a Sustentabilidade e ainda com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030

Referenciais internacionais: ODS
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O aspeto ambiental tem sido, e continua a ser, uma parte fundamental dos programas. No
entanto, com base nos ODS 2015-2030, o
Eco-Escolas e o JRA pretende incorporar
os 17 objetivos no programa e ampliar a
gama de tópicos que podem ser
explorados pelos alunos. É evidente que
muitas questões, sejam ambientais, sociais
ou económicas, se interrelacionam, facto
que, assimilado pelos alunos, significa uma
parte importante da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável.
Sendo programas educacionais de
qualidade, é evidente que estão
diretamente relacionado com o ODS 4
(Educação de Qualidade). No entanto, a educação é um tema transversal aos 17 ODS, já que, por
exemplo, facilita o conhecimento apropriado sobre questões relacionadas com a saúde,
consciencialização ambiental, promoção de sociedades equilibradas e tolerância à diversidade.
Assim, o Programa Eco-Escolas e JRA contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável de forma multifacetada. Isto é evidente, não só através do trabalho dos alunos, das
investigações que realizam e da influência das suas peças jornalísticas nas comunidades locais,
mas também através da própria estrutura do programa. A seguir referem-se as principais
relações entre o programa JRA e cada um dos 17 ODS.

Ligação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Programas Eco-Escolas e JRA
O acesso a uma educação de qualidade aumenta as probabilidades das crianças
romperem o ciclo da pobreza, o que significa que a educação é fundamental para sua
redução. Sendo um programas educacionais, o Eco-Escolas e o JRA, ajudam a diminuir
a pobreza a longo prazo. Os alunos desenvolvem capacidades importantes, como
comunicação, análise crítica e sentido de pesquisa aprofundado, capacidade de
implementação de ações e projetos melhorando o seu conhecimento de assuntos
relacionados com a sustentabilidade e o ambiente. Essas valências podem ser aplicadas noutras atividades
e estudos, melhorando as oportunidades de emprego dos estudantes e, portanto, as suas perspetivas
económicas futuras.

Com o o Eco-Escolas e o JRA, os alunos são incentivados a investigar e a propor
soluções para questões relacionadas com a produção de alimentos, a agricultura e a
nutrição. Isso pode ajudar a promover a consciencialização de uma melhor nutrição,
produção sustentável de alimentos e estilos de vida saudáveis. Também cria
oportunidades para o desenvolvimento de novas ideias relacionadas com o consumo
de alimentos e com as práticas agrícolas, podendo vir a ter um impacto positivo na
melhoria da nutrição e no fim da fome. Muitas escolas possuem hortas biológicas o que permite aos jovens
aprofundar e por em prática conhecimentos sobre a produção de alimentos.
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O Eco-Escolas e o JRA incentivam os alunos a analisarem questões ambientais que
afetam a sua saúde e bem-estar, o dos professores e da comunidade em geral. Ao
investigar questões relacionadas a alimentação ou a mobilidade, a consciencialização
dessas questões é aumentada, não apenas pelos alunos, mas também as pessoas que
leem as peças jornalística dos JRA ou pela comunidade onde se desenvolvem
atividades promovidas pelas Eco-Escolas sobre estes tópicos.
O Eco-Escolas e o JRA são programas educacionais com metodologias testadas a
nível internacional que podem ser integrados nos curricula bem como estruturar
espaços de aprendizagem multidisciplinar e multiprojetos.
Ambos trabalham a educação para a cidadania com enfoque na sustentabilidade
ambiental contribuindo positivamente para o desenvolvimento de capacidades e
competências diversas nos alunos, como a aprendizagem baseada em projetos o
pensamento crítico e criativo, a capacidade de agir e concretizar ideias, a
comunicação e a autoavaliação
O programas Eco-Escolas e JRA estimulam os alunos a trabalharem ativamente em
entreajuda. Todos os alunos, independentemente do género, têm direitos iguais para
participar e todas as ideias e pontos de vista são bem-vindos e encorajados.
Os programas dão às mulheres e aos homens as mesmas oportunidades para expressarem as suas
opiniões livremente.
Os alunos investigam questões relacionadas com o consumo de água na escola, o
saneamento ou a qualidade da água das áreas próximas. Ao envolver as principais
partes interessadas locais no seu trabalho e informar as comunidades sobre suas
descobertas, os alunos podem apoiar e fortalecer o uso sustentável da água, a redução
e consumos e as condições locais de saneamento e a proteção dos ecossistemas
relacionados com a água.
Os alunos investigam questões relacionadas com o consumo de energia, energias
renováveis, tecnologias limpas e eficiência energética. Estes são tópicos que podem
ser investigados em casa ou na escola, observando as fontes de energia que estão a ser
usadas. Desta forma, os alunos encorajam a comunidade local a agir. A longo prazo, o
envolvimento do aluno pode ajudar a facilitar pesquisas e tecnologias sobre a energia
limpa.

Um dos principais objetivos dos programa Eco-Escolas e JRA é aumentar o
conhecimento dos alunos sobre o desenvolvimento sustentável e dar-lhes a
oportunidade de serem criativos e inovadores. Eles também aprendem a assumir
liderança e a trabalhar em conjunto. As experiências adquiridas através dos programas
podem aumentar o interesse dos alunos em trabalhar com a sustentabilidade no futuro
e os conhecimentos e capacidades que podem desenvolver serão vitais quando
entrarem no mercado de trabalho.
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Através do programas Eco-Escolas e JRA, os alunos muitas vezes desenvolvem ideias
criativas para resolver as questões ambientais que investigam. Esse tipo de pensamento
inovador é extremamente valioso para encontrar soluções para problemas futuros.
Além disso, o programas fornecem uma base importante para melhorar a pesquisa
científica futura. Os alunos familiarizam-se com técnicas, como a colheita de dados,
entrevistas, críticas e validade das fontes. Ser possível experimentar essas técnicas bem
cedo oferece aos alunos uma base para melhorar as suas capacidades de pesquisa.
O programas Eco-Escolas e JRA juntam estudantes de diversas origens com um
objetivo comum. Contribuem para melhorar o trabalho em equipa, as capacidades de
cidadania, a responsabilidade social, a liderança e a compreensão cultural.

A escola e a comunidade são o ponto de partida, o que significa que os alunos geralmente trabalham
questões que os afetam diretamente ou à a sua família.
Começando na escola ou em casa, tomam consciência de como os recursos são utilizados, como por
exemplo, as fontes de calor e de eletricidade, eletrodomésticos, gestão de resíduos, etc., visando
melhorar a eficiência desses recursos.
Os alunos Influenciam no meio local através da promoção de um comportamento responsável
dentro do ambiente escolar, também aprenderão a valorizar e proteger o património cultural e
natural.

Os alunos do Eco-Escolas e JRA estão ativamente envolvidos na gestão sustentável e
no uso eficiente dos recursos naturais sendo incentivados a investigar o impacto do
ar puro, da água limpa e do solo na sua vida, para promover práticas de acordo com as
políticas e prioridades nacionais e compará-las com os parceiros de outros países As
peças JRA e as atividades desenvolvidas no âmbito do Eco-Escolas preparadas pelos
alunos, como por exemplo hortas pedagógicas, educam as pessoas e aumentam a
consciência para estilos de vida sustentáveis em harmonia com a natureza.
Os programas promovem uma aprendizagem ativa orientada para a solução. Os alunos
desenvolvem os seus conhecimentos sobre questões ambientais através do trabalho
com problemas locais como a mobilidade, ou o consumo de energia, estabelecendo
pontes com os problemas globais, como por exemplo, a redução do CO2, a promoção e
o consumo de produtos locais, etc.Os estudantes integrados no programa JRA são
incentivados a participar em eventos e conferências, (COP) e atuar como repórteres
para aumentar a consciencialização sobre a temática das Alterações Climáticas.

O programas encorajam os estudantes a investigarem questões que tenham impacto
sobre ecossistemas marinhos e costeiros na ótica da poluição marinha e assuntos
relacionados com a gestão e proteção sustentável desses ecossistemas e dos seus
recursos. Devem dar as suas sugestões sobre como reduzir os efeitos negativos que a
poluição tem na flora e na fauna do oceano. Devem-se tomar medidas para reduzir os
impactos humanos negativos e restaurar esses ecossistemas, de forma a alcançar
oceanos saudáveis e produtivos.
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Várias questões ambientais relacionadas com a "Vida na terra" são abordadas pelos
alunso participantes nos programas . Estas incluem a questão da desflorestação e
ordenamento florestal e a desertificação e a promoção da gestão sustentável de todos
os tipos de florestas e a consciência sobre a importância de preservação da
diversidade biológica e geológica nas diferentes escalas.

Os programa Eco-escolas e JRA ajudam a promover sociedades pacíficas e inclusivas
ao desenvolver as capacidades dos alunos nas temáticas de comunicação e cidadania,
trabalho em equipa, responsabilidade social e de liderança. Justiça e valores
democráticos são elementos integrantes dos programas.
Os conselhos Eco-Escolas são fóruns de apresentação de ideias, debate e proposta de
soluções, devendo todos serem ouvidos num treino do exercício democrático e de
cidadania.
Os jovens repórteres são encorajados a recolherem informação sobre as visões e opiniões de diferentes
fontes, com vista a perceberem que um problema pode ser visto de vários ângulos. Isso também os
encoraja a respeitar os pontos de vista e as opiniões dos outros.

Os programas só são possíveis devido a existência de parcerias ao nível da escola, da
comunidade (com destaque para os municípios) e ainda da coordenação nacional e
internacional.
Eco-Escolas baseia-se na criação de sinergias por forma a convergir vontades para que
vários elementos da comunidade escolar, local, regional… colaborem na concretização
das ações e atividades planeadas para melhor o dia-a-dia da escola e comunidade.
O programa JRA incentiva a colaboração entre escolas e estudantes de diferentes países.. A nível
internacional, os alunos podem cooperar com jovens repórteres de outros países para compartilharem
informações ou dados, com o objetivo de proporem uma solução e disseminá-la. Essas parcerias servem
para trocar ideias e conhecimentos e construir relações entre estudantes de diferentes países.
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Calendário escolar

Aulas
Períodos
letivos
1.º
2.º
3.º

Início

Fim

12 a 17 de
setembro de 2018
3 de janeiro de
2019
23 de abril de 2019

14 de dezembro de 2018
5 de abril de 2019
5 de junho de 2019 para 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade
14 de junho de 2019 para 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos
21 de junho de 2019 para pré-escolar e 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos

Pausas letivas

Férias
Pausas letivas

Início

Fim

Natal

17 dezembro de 2018

2 de janeiro de 2019

Carnaval

4 de março de 2019

6 de março de 2019

Páscoa

8 de abril de 2019

22 de abril de 2019
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1º Relatório - Ações/atividades
(Setembro a Dezembro 2018)

Ações/Atividades [ reportadas no 1º relatório trimestral ]*
Planeamento, e acompanhamento*
5ª Reunião de Parceiros ClimACT - Gibraltar
Dia Bandeiras Verdes Eco-Escolas
Seminário Regional Eco-Escolas Açores
Seminário Regional Eco-Escolas Madeira
Seminário Nacional Jovens Reporteres para o Ambiente
Reunião projeto Idiverse . Madeira*
Eco-Schools National Operators Meeting *
Definição dos projetos 2019
Sessões de (In)Formação Eco-Freguesias XXI 2018-19
Atividades de educação e animação ambiental

*atividades sem evidências no presente relatório
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Designação: Dia das Bandeiras Verdes | Galardão Eco-Escolas 2018
Descritivo (resumo)

No Dia Bandeiras Verdes – Galardão Eco-Escolas,
é reconhecido o trabalho de todos os que contribuíram
para tornar mais sustentável o dia-a-dia da escola e da
comunidade onde esta se insere.
Em 2018 o Dia das Bandeiras Verdes teve lugar
em Pombal a 4 de outubro na Expocentro. Neste evento
esteve incluída a Eco-Mostra, onde estiveram presentes
dezenas de parceiros proporcionando diversas
atividades aos cerca de 4000 participantes presentes.
Depois da entrega dos prémios dos desafios 2017/18 e
dos espetáculos no palco da Gala da Tarde, o dia
terminou com a entrega da Bandeira Verde Eco-Escolas
a cada uma das escolas presentes.
Público-alvo

Professores e alunos das escolas de todo o país
galardoadas como Eco-Escolas.
Participaram 4000 pessoas, entre elas: professores EcoEscolas, técnicos de município, alunos e entidade de
cariz ambiental.
Parcerias

Município de Pombal, Riso, Compal, reina, Martos, Toyota, DGEstE, Intermarché, Oficina, Centro
de Informação Europeia Jacques Delors, Fórum estudante, Oceanário de Lisboa, UHU, Valorsul,
Valopneu.
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Reconhecimento do desempenho ambiental das Eco-Escolas através da entrega do galardão.
Reunir os professores coordenadores do Programa Eco-Escolas e os técnicos dos municípios
envolvidos na educação ambiental, por forma a incentivar a comunicação, possibilitar uma
partilha de objetivos comuns e a troca de experiências;
Entrega de prémios a escolas participantes em projetos e iniciativas relativas ao Eco-Escolas
2017/2018;
Proporcionar a participação em ateliers de caráter prático conducentes a um enriquecimento de
estratégias em educação ambiental (Eco-Mostra).
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Evidências

Entrega de Prémios na Sessão da manhã.

Sessão da tarde- Gala Eco-Escolas

Atividades na Eco-Mostra

Cerimónia de Entrega das Bandeira Verdes

Link(s) para saber mais

https://ecoescolas.abae.pt/galardao-eco-escolas/pombal-2018/
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Designação: XIII Encontro Regional de Educação Ambiental e Eco-Escolas - Açores
Descritivo

Este encontro decorreu de 12 a 14 de outubro de 2018 na ilha de S. Miguel e na Ilha Terceira em
simultâneo, com o objetivo de minimizar os custos de deslocação dos participantes. Teve como
tema “Parques Naturais dos Açores – 10 anos de Responsabilidade compartilhada na Educação
Ambiental”.
Esta formação destinava-se a todos os elementos ligados à Educação Ambiental na região, como
professores coordenadores do Programa Eco-Escolas, professores coordenadores dos Jovens
Repórteres para o Ambiente, representantes de Municípios, Organizações não-governamentais.
Esta formação estava também creditada pela Secretaria Regional de Educação e Cultura.
Público-alvo

Professore e técnicos de municípios da Região Autónoma dos Açores
Parcerias

Direção Regional de Ambiente dos Açores, Azorina, Câmara Municipal de Praia da Vitória e
Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Informação sobre estratégias e rede de equipamentos de educação ambiental
- Reunir os professores coordenadores do Programa Eco-Escolas, incentivando a comunicação e
partilha de experiências e objetivos comuns
-Debater estratégias referenciais e metodologias em Educação para o Desenvolvimento
Sustentável;
- Proporcionar a participação em oficinas práticas, permitindo um enriquecimento de estratégias
em educação ambiental;
Evidências

Painel Eco-Escolas no Encontro Regional dos Açores

Link(s) para saber mais

https://ecoescolas.abae.pt/our_news/xiii-encontro-regional-eco-escolas-nos-acores/
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Designação: XI Encontro Regional da Madeira
Descritivo

Este encontro organizado pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais da
DROTA, decorreu de 26 a 28 de outubro de 2018 em parceria com o Município do Porto
Moniz. Destina-se a todos os professores coordenadores do Programa Eco-Escolas e
representantes dos municípios. Contou com a participação de cerca de 150 participantes,
muitos deles em formação creditada.
Público-alvo

Professore e técnicos de municípios da Região Autónoma da Madeira
Parcerias

Secretaria Regional do Ambiente da Madeira, Município do Porto Moniz
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Reconhecer as escolas e municípios da Região Autónoma da Madeira com o galardão
Eco-Escolas, entregando a estas os certificados e bandeiras verdes Eco-Escolas relativas
a 2017/18;
- Reunir os professores coordenadores do Programa Eco-Escolas, incentivando a
comunicação e partilha de experiências e objetivos comuns
-Debater estratégias referenciais e metodologias em Educação para o Desenvolvimento
Sustentável;
- Dinamização de Workshops, fóruns de discussão e visitas de estudo
Evidências

Hastear das bandeiras Eco-Escolas, das escolas do Concelho
do Porto Moniz

Entrega de Certificados e prémios às escolas premiadas nas
atividades em 2017/18

Link(s) para saber mais

https://ecoescolas.abae.pt/encontros/2018-xii-encontro-regional-ecoescolas-porto-moniz/
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Designação: Participação no VISÃO Júnior Fest
Descritivo

Dia 1 de dezembro, a ABAE | Programa Eco-Escolas esteve presente no VISÃO Júnior Fest. Este
festival, organizado pela revista VISÃO Júnior, teve lugar no Templo da Poesia, no Parque dos
Poetas (Oeiras) e contou com centenas de crianças de todas as idades, acompanhadas pelos seus
pais e familiares. Diversas entidades, como a ERP Portugal, a Novo Verde, marcaram presença e
contribuíram para a dinamização de atividades divertidas e didáticas em família. As crianças
tiveram oportunidade de participar em vários ateliers e jogos didáticos que promovem a educação
para a sustentabilidade e alimentação saudável, como por exemplo o atelier “Aprende a fazer o
teu moinho de vento”, o jogo “Espiral das Alterações Climáticas”, “Jogo do Tato” e “Jogo do Olfato”.
Decorreram, também, em simultâneo, espetáculos de magia, de teatro e de humor, conversas,
horas do conto e outros ateliers de arte, socorrismo e ciência, que fizeram deste festival o
programa ideal para passar um feriado nacional lúdico e divertido.
Público alvo

Jovens entre os 5 e 15 anos e os seus familiares
Parcerias

ERP Portugal, Novo Verde e Município de Oeiras.
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Sensibilizar as crianças e os seus familiares para as problemáticas ambientais e para a
adoção de uma alimentação mais saudável e sustentável.
Divulgar o programa Eco-Escolas ao público geral (encarregados de educação e
empresas), fora do contexto de comunidade escolar.
Evidências

Dinamização do jogo “A Espiral das Alterações Climáticas”..

Elaboração do Bio-puzzle

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/programa-eco-escolas-no-visao-junior-fest/
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Designação: 5ª Reunião de Parceiros ClimACT - Gibraltar
Descritivo

Reunião de parceiros que decorreu nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 na Universidade
de Gibraltar para acompanhamento do projeto Interreg Sudoe ClimACT e monitorização
das atividades para as escolas baixo carbono. Apresentação de comunicação
Agenda:
27 Setembro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Receção dos Participantes (9h – 9.30h)
Sessão de Abertura (9.30h – 11h)
Plataforma Educacional ClimACT (11h – 12h)
Workshop com ONGs (12h – 1h)
Reunião com os Parceiros ClimACT (12h – 13h)
Workshop com Professores (14 – 17.30h)
Reunião com os Parceiros ClimACT (14h – 17.30h)

28 Setembro:
1. Continuação da reunião com os parceiros (9h-13h)
2. Visita a Escolas ClimACT em Gibraltar

Público-alvo

Elementos da equipa do projeto das várias instituições. Professores de Gibraltar.

Parcerias

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

O projecto ClimACT está a ser desenvolvido no âmbito do eixo prioritário “Low Carbon
Economy” do programa Interreg SUDOE.
O projeto ClimACT visa apoiar a transição para uma economia de baixo carbono nas
escolas e tem quatro linhas principais de ação: criar ferramentas educacionais e de apoio
à decisão, desenvolver novos modelos de negócio e potenciar uma rede temática
“escolas baixo carbono”.
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Evidências

Participantes da Reunião ClimACT

Participantes da Reunião ClimACT

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/climact/2018-19/
http://www.climact.net/
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Designação: Seminário Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente. Nov 2018
Descritivo

O Seminário Nacional dos Jovens Repórteres para o Ambiente foi um encontro para
estudantes e professores de diversos ciclos de ensino que pretendam participar no
projeto onde. Assim foi promovida a comunicação, a partilha de objetivos comuns e a
troca de experiências entre os mesmos. Sendo composto por uma parte teórica e uma
parte prática (workshop e trabalho de campo). Em que os workshops foram realizados
com o apoio de jornalistas, técnicos, monitores JRA e ABAE. Já as reportagens
elaboradas tiveram como base um estudo de caso, de forma a implementar a
metodologia do projeto.
Público-alvo

Professores e alunos do 3º ciclo secundário e profissional. Participaram 140 pessoas,
75% alunos.
Parcerias

Município de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Debater as estratégias e metodologias com especial destaque para as vertentes na
investigação, jornalismo e internet, fotografia e multimédia. Também passou por
reconhecer e premiar as melhores reportagens de 2018. Um dos principais focos foi
sensibilizar para a importância que a comunicação tem e o seu impacto no sentido de
consciencializar a comunidade envolvente e/ou potenciais leitores.
Evidências

Auditório do Instituto Politécnico de Viseu onde
decorreu a vertente teórica do seminário.

Implementação da metodologia pretendida através
de workshops.

Link(s) para saber mais

https://jra.abae.pt/seminario/seminario-nacional-viseu-2018/
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Designação: Projetos e desafios para as escolas
Descritivo

Preparação de projetos/atividades estruturadas para serem propostas como ferramentas de
trabalho nas escolas associadas aos diversos temas de trabalho.
Para a rede Eco-Escolas foram criados projetos no âmbito:
- da Economia Circular como a Geração Depositrão (sobre resíduos elétricos e eletrónicos) ,
Geração Verdão (embalagens), Roupas Usadas Não Estão Acabadas, Uma Gota de água, uma
gota de óleo, o Desafio Tetrapack (construção de máscaras de Carnaval com frutos) e ainda a
análise do ciclo de vida de um produto;
- do tema Mar- “Da minha escola vê-se o Mar”, com a proposta de atividades como a construção
de uma “Maquete do Mar”, “Em Busca dos Suspeitos do Costume” e “Caça às Microesferas”
(ambos sobre lixo marinho) e ainda a FotoCampanha “#PlanetorPlastic”;
- do tema Floresta – As “Árvores da Minha Escola”, “Brigada da Floresta”(criação de viveiros
florestais e outras ações “Hand print”;
- da “Alimentação Saudável e Sustentável”: “Brigada da Cantina”, “Painel dos Alimentos”,
“Desafia a Criatividade”, “Eco-Ementas”, “Eco-cozinheiros” e Festas Sustentáveis;
- das “Hortas Bio nas Eco-Escolas” (criação de hortas) com incentivo ao desenvolvimento do
“Calendário da Horta” e “Sementário da Horta”;
- e ainda a “Brigada da Monitorização” e “Global Action Days”
Foram ainda, estruturados dois projetos para as escolas desenvolverem em parceria com os
municípios: “O Mar Começa Aqui” (ou campanha das sarjetas) e a “Rota da Cidadania”.
Público -alvo

Todas as escolas que integram a rede Eco-Escolas
Parcerias

ERP Portugal, Novo Verde, Sarah Trading, Prio, UHU, Agrobio, National Geographic, Forum
Estudante.
Estes projetos são ainda apoiados pela Comissão Nacional Eco-Escolas que contribui para a
análise e avaliação dos projetos – APA, DGE, DGEstE, Secretarias Regionais do Ambiente dos
Açores e da Madeira, ICNF e ADENE.
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- proporcionar às escolas ferramentas metodológicas inspiradoras do desenvolvimento de
atividades práticas conducentes a uma aprendizagem ativa e centrada no aluno
- motivar para a abordagem de diversos temas relacionados com a sustentabilidade ambiental
- reconhecer e divulgar exemplos e boas práticas.
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Inscrições até final em janeiro nos Projetos para as Eco-Escolas 2018/19

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/
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Designação: Sessões de (In)Formação Eco-Freguesias XXI 2018-19

Descritivo

Sessões que visam dar informações e prestar esclarecimentos sobre os objetivos e
metodologia do projeto. Ao longo do ano de 2018, foram realizadas três sessões. A
primeira sessão decorreu em abril, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, que marcou o lançamento do Projeto, a
segunda teve lugar em junho, no âmbito do Greenfest Braga e a última no Estoril já em
outubro de 2018. Em cada uma das sessões estiveram presentes, em média, 40 autarcas
de todo o país.
Público-alvo

A sessão dirigiu-se aos presidentes e técnicos das Juntas de Freguesia tendo também sido
convidadas algumas Eco-Escolas da região Norte
Parcerias

APA, ICS-UL, ISEC, CCDR Centro, Greenfest
Objetivos Pedagógicos e Ambientais:

Sensibilizar para a adoção de práticas mais sustentáveis, quer ao nível da gestão
ambiental, quer ao nível da participação pública, mobilidade, serviços de proximidade,
animação sociocultural, empreendedorismo e marketing territorial. Procura-se ainda
promover a partilha de experiências e know-how entre autarquias, numa ótica de
otimização de recursos e de criação de novas sinergias.
Evidências

Sessão de (In)formação Eco-Freguesias XXI 2018-19 no Estoril . Outubro de 2019

Link(s) para saber mais
https://ecofreguesias21.abae.pt/2018-sessao-de-esclarecimentos-estoril/
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Dados estatísticos – 1º trimestre

Tabela 2: Dados estatísticos

ESCOLAS

1º Trimestre
Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º e 3ºciclos

*

Secundário

*

Universidades

*

Profissionais

*

Outro

*

Total de escolas

1766 Eco-Escolas
241

OUTRAS ENTIDADES

35

ALUNOS

Municípios
Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º e 3º ciclos

*

Secundário

*

Universidades

*

Profissionais

*

Outros

*

DOCENTES

Nº total de alunos

759156

Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º Ciclo

*

3º Ciclo

*

Secundário

*

Outro

*

Nº total de prof.
Outros participantes/
Público em geral
*
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2º Relatório - Ações/atividades
(janeiro a abril 2019)

Ações/Atividades [ reportadas no 1º relatório trimestral ]
Planeamento, parcerias e acompanhamento(*)
5ª Reunião de Parceiros ClimACT - Gibraltar
Dia Bandeiras Verdes Eco-Escolas
Seminário Regional Eco-Escolas Açores
Seminário Regional Eco-Escolas Madeira
Seminário Nacional Jovens Reporteres para o Ambiente
Reunião projeto Idiverse . Madeira(*)
Eco-Schools National Operators Meeting( NOM) (*)
Definição dos projetos 2019
Sessões de (In)Formação Eco-Freguesias XXI 2018-19
Atividades de educação e animação ambiental
Ações/Atividades [ reportadas no 2º relatório trimestral ]
Planeamento, parcerias e acompanhamento(*)
Divulgação, e formação no âmbito dos projetos EE(*)
3 Ações de Formação Creditada para professores (**)
Seminário Nacional Eco-Escolas
Encontro Regional Eco-Escolas | Norte
Formação- Escolas ClimACT | Norte
Missão Conservação Ex-situ
Sessões e provas Eco-Cozinheiros: Regionais e Nacional
Global Action Days
Missão Internacional JRA - Coruche
Participação no YRE NOM 2019 – 25º aniversário
Concurso Internacional JRA | International YRE Award
Participação com comunicação em Colóquios e Seminários
Atividades de educação e animação ambiental

2018
s o n d

j

f

m a

2019
m j

j

a

s

s o

j

f

m a

m j

j

a

s

n d

(*) atividades sem evidências no presente relatório
(**)sem evidências no 2º trimestre; resultados reportados no relatório do 3º Trimestre
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Designação: Seminário Nacional Eco-Escolas 2019 | Lagoa (Algarve)

Descritivo

Data(s): 18 a 20 de janeiro
Local: Centro de Congressos do Arade
Esta atividade de formação foi organizada em parceria com o município de Lagoa,
constituindo um momento de aprendizagem e partilha entre os profissionais na área da
educação para a sustentabilidade estando ou não ligados ao Eco-Escolas.
O programa e diversificado incluindo palestras, workshops, grupos de trabalho, visitas de
campo e eco-mostra.
Do programa do encontro faziam parte várias temáticas com especial destaque para os
temas do ano Eco-Escolas 2018/19: Floresta e Mar.
Foi certificado como Eco-evento pela Algar
Público- alvo

O público-alvo são professores coordenadores e técnicos de municípios envolvidos no
Programa Eco-Escolas e outros profissionais ligados à educação ambiental para a
sustentabilidade.
Participaram neste Seminário cerca de 300 participantes que tinham também a
possibilidade de realizar formação creditada de 25h ou 50h.

Parcerias:

Câmara Municipal de Lagoa, Águas de Portugal, Algar, Águas do Algarve, Águas de Gaia,
Riso Ibérica, Valorpneu, Bioethic, Celpa, Toyota, Centro de Formação Orlando Ribeiro,
Escola EB 2,3 do Rio Arade e Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira.

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Reunir os professores coordenadores do Programa Eco-Escolas e os técnicos dos
municípios envolvidos na educação ambiental, por forma a incentivar a comunicação,
possibilitar uma partilha de objetivos comuns e a troca de experiências;
- Divulgar novos projetos e iniciativas relativas ao Eco-Escolas 2018/2019;
- Fornecer informação específica relacionada com o tema do ano: floresta e o mar;
- Fornecer informação científica e pedagógica relativamente a outros temas de trabalho:
água, resíduos, energia, alterações climáticas, biodiversidade, geodiversidade, agricultura
biológica, alimentação saudável e sustentável etc;
- Debater estratégias referenciais e metodologias em Educação para o Desenvolvimento
Sustentável;
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- Proporcionar a participação em workshops de caráter prático conducentes a um
enriquecimento de estratégias em educação ambiental;
- Debater a metodologia e as estratégias do Programa Eco-Escola

Mesa de abertura

Mais de 400 participantes

Entrega dos diplomas de qualidade às escolas

Exemplo de uma das workshops práticas

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/encontros/seminarios/2019-lagoa/
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Designação: Encontro Regional Eco-Escolas – região norte
Descritivo
Este encontro de um dia foi organizado com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
tendo como principal objetivo reproduzir parte dos objetivos do Seminário Eco-Escolas uma vez
que este aconteceu no Algarve. Motivação, informação, esclarecimentos e troca de experiências.
Data: 15 de fevereiro de 2019 | Local: Parque Biológico de Gaia
Público-alvo
Professores Eco-Escolas da região Norte e também aos respetivos técnicos de municípios que
apoiam o Programa. Estiveram presentes cerca de 130 participantes
Parcerias
Câmara Municipal de Gaia, APA DGEstE (região Norte)
Objetivos Pedagógicos e Ambientais
- (In)formar sobre a metodologia e projetos Eco-Escolas;
- Trabalhar a articulação Eco-Escolas com os ODS (ONU 2030);
- Troca de experiências, partilha e divulgação de boas práticas entre as Eco-Escolas da região, por
forma a incentivar o trabalho em rede
Evidências

Mesa da sessão de abertura

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/encontros/norte-2019/
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Designação: Formação – Escolas ClimACT Norte
Descritivo
As 3 escolas da região Norte envolvidas no projeto ClimACT – Escola Secundária Abel Salazar e
Escola EB1 Padre Manuel de Castro em Matosinhos e Escola EB 2,3 Júlio Dinis em Vila Nova de
Gaia receberam nos dias 14 e 15 de fevereiro ações de formação para professores e alunos onde
se apresentaram os jogos ClimACT, resultados das auditorias realizados nas respetivas escolas
durante o projeto e ainda os desafios e recursos produzidos pelo projeto para as escolas
participantes. Data(s): 14 e 15 de fevereiro
Parcerias
Edigreen, Escola Secundária Abel Salazar, Escola EB1/JI Padre Manuel de Castro, Escola EB 2,3
Júlio Dinis
Objetivos Pedagógicos e Ambientais
Promover a Educação Ambiental dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário
por via da gamificação e de atividades lúdico-pedagógicas.

Jogo Baixo Carbono

Formação- alunos

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/acoes-em-escolas-climact-de-matosinhos-e-gaia/
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Designação: Missão Jovens Repórteres para o Ambiente Conservação “Ex-situ”
Descritivo

A missão de um Jovem Repórter para o Ambiente (JRA) é a de observar, inquirir, analisar e
reportar o que o envolve, tendo como principal preocupação a abordagem das questões relativas
ao desenvolvimento sustentável. Será constituída por trabalho de campo, entrevistas, trabalho
em grupo, produção de artigos e outros trabalhos de comunicação. Será divulgada em todos os
órgãos de comunicação a nível regional e nacional, bem como na rede internacional JRA. O
enfoque das reportagens será papel dos Jardins Zoológicos na conservação “ex-situ”:
oportunidades e desafios. Data(s): Ocorreu entre 6 a 9 de março de 2019
Público-alvo
Jovens da rede nacional JRA entre os 11 e os 18 anos. 20 participantes
Parcerias
Jardim Zoológico de Lisboa e Colégio Valsassina
Objetivos Pedagógicos e Ambientais
- Aplicar a metodologia inerente ao Programa JRA: investigação ambiental e comunicação;
- Desenvolver competências em diversas áreas: investigação, escrita, fotografia, vídeo, trabalho
em grupo, jornalismo e comunicação;
- Investigar boas práticas relacionadas com o desenvolvimento sustentável;
- Conhecer a importância dos Jardins Zoológicos na preservação da biodiversidade;
- Investigar sobre a conservação ex-situ;
- Detetar problemas e propor soluções durante o processo de investigação;
- Proporcionar a um conjunto de jovens a oportunidade de intercâmbio com jovens de outras
regiões de Portugal.
Evidências

Participantes (21) e Monitores no Jardim Zoológico de
Lisboa

Link(s) para saber mais
https://jra.abae.pt/missions/jardim-zoologico-2019/
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Designação: Provas Eco-Cozinheiros

Descritivo

Após participarem no desafio Eco-ementas, em que os alunos de Eco-Escolas
apresentaram uma proposta de refeição completa de almoço (composta por sopa, prato
principal, sobremesa e bebida, representativa da estação primavera/verão e reprodutível
na cantina da escola), as equipas que desenvolveram as ementas selecionadas foram
convidadas a integrar as provas regionais. Nestas provas os alunos, com a supervisão dos
professores, cozinharam ao vivo as ementas propostas. As provas regionais decorreram
na Escola Profissional Infante D. Henrique (Porto), Escola de Hotelaria e Turismo de
Lisboa (Lisboa) e Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre (Portalegre). As equipas
vencedoras de cada prova regional foram convidadas a integrar a prova final nacional,
onde cozinharam novamente a sua ementa proposta de primavera/verão.
Data(s): 21, 26 e 29 de março (Regionais) e 30 de abril (Final)
Público-alvo
Equipas de 4 jovens entre os 11 e os 20 anos que participaram no Desafio Eco-Ementas do
Projeto Alimentação Saudável e Sustentável nas Eco-Escolas.
Parcerias

Grupo Jerónimo Martins, Escola de Hotelaria e Turismo de
Lisboa, Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre, Escola
Profissional Infante D. Henrique, entre outros apoios
técnicos e na atribuição de pr+emios
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- (In)formar crianças e jovens e através deles a população em geral, acerca da importância
de uma alimentação equilibrada, saudável e sustentável;
- Contribuir para a educação para a saúde, particularmente nos aspetos do combate à
obesidade infantil/juvenil;
- Aplicar de forma prática conceitos presentes nos currículos das várias disciplinas, como
roda ou pirâmide dos alimentos e valor nutricional dos mesmos, ou a “pegada” dos
alimentos que chegam ao nossos pratos, entre outros;
- Promover uma alimentação com base em modelos de sustentabilidade ambiental, tendo
em conta a origem dos produtos, modo de produção dos mesmos e a sua sazonalidade;
- Incentivar o aparecimento de alternativas alimentares mais saudáveis, simples e
exequíveis;
- Valorizar uma abordagem centrada na inclusão e na participação ativa dos alunos,
contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social, bem como para a sua educação
alimentar e conhecimento prático de confeção de alimentos;
- Trabalhar a interdisciplinaridade através de um planeamento integrado das atividades
ao longo do ano e sua integração curricular.
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Evidências

Equipa do 2º escalão (2º e 3º ciclos do ensino
básico) a preparar a sua ementa.

Equipa do 3º escalão (ensino secundário,
profissional e superior) a preparar a sua ementa.

1Divulgação do projeto no Facebook

Link(s) para saber mais
Página da Atividade: https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2018-2019/eco-cozinheiros/
Vídeo síntese: https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2018-2019/eco-cozinheiros/
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Designação: Global Action Days

Descritivo
As escolas são desafiadas a realizar uma atividade Hands on, envolvendo a comunidade escolar e
local, publicando posteriormente no site GAD e redes sociais a atividade realizada.
Data(s): 1ª fase do GAD: mês de novembro; 2ª fase do GAD: mês de abril
Público-alvo
Escolas inscritas no Programa Eco-Escolas a nível nacional
Parcerias
Programa Green Key
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Os Global Action Days são uma excelente oportunidade para divulgar as diversas ações que
diariamente são realizadas em prol do ambiente.
Para além da ação, o objetivo principal é também a inspiração e motivação para prosseguir
neste trabalho sempre inacabado de agir pela sustentabilidade.
Evidências

Clean Up the World – Limpar o Funchal do
Mar até à Serra

Dia Mundial da Alimentação

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/global-action-days/
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Designação: Missão Internacional JRA de Coruche 2019 | YRE CORK MISSION

Descritivo
Durante 5 dias os jovens investigaram vários tópicos relacionados com a sustentabilidade local,
ligando à flora e fauna, como também a sustentabilidade económica de atividades como a
produção e transformação da cortiça, sendo uma das principais atividades da região. As
reportagens foram realizadas ao longo da missão e apresentadas à comunidade local, sendo
também publicadas nos portais nacionais e internacionais, e redes sociais.
Data(s): 1 e 6 de abril de 2019
Público-alvo
Jovens da rede nacional e internacional JRA entre os 15 e os 20 anos. 20 participantes; 6
estrangeiros
Parcerias
Camara Municipal de Coruche e Jornal O Mirante
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Aplicar a metodologia inerente do programa Jovens Repórteres para o Ambiente: pesquisa
ambiental e comunicação;
- Desenvolver diversas técnicas como: pesquisa, escrita, fotografia ou vídeo, trabalho em grupo,
competências linguísticas
gação de boas práticas relacionadas com o desenvolvimento sustentável;
- Criar conhecimentos do município de Coruche, da indústria da cortiça, e outros tópicos
relacionados com o desenvolvimento sustentável;
- Detectar problemas e apresentar soluções durante o processo de pesquisa e investigação;
- Providenciar a um grupo de jovens a oportunidade de convívio com jovens de outros países.
Evidências

Participantes (19) e monitores com um artesão local

Jovens Repórteres para o Ambiente em trabalho de
campo

Link(s) para saber mais
https://jra.abae.pt/missions/yre-cork-mission-coruche-2019/
Designação: Concurso Internacional JRA | International YRE Award
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Descritivo
Portugal participa este ano no Concurso Internacional Jovens Repórteres para o Ambiente | YRE
International Competition com três artigos, três fotorreportagens e três videorreportagens.
Ainda foram submetidos 8 trabalhos na categoria de “International Collaboration” onde os
jovens repórteres são convidados a desenvolver um trabalho em conjunto com alunos de outros
países da rede JRA.
Parcerias
Foundation for Environmental Education
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Este desafio é promovido pela coordenação internacional e tem como objetivo promover e
premiar o trabalho dos jovens jornalistas de ambiente dos 29 países que constituem a
rede Young Reporters for the Environment. Os objetivos consistem em:
- divulgar as melhores reportagens de cada país na rede internacional:
- promover a qualidade das reportagens ambientais realizadas pelos jovens
- incentivar a competição e cooperação internacional entre jovens repórteres para o ambiente
Evidências

Os Jovens Repórteres para o Ambiente
(JRA), portugueses, ganharam quatro
prémios no Concurso Internacional YRE
2019: 2º Lugar em Foto
Campanha, Menção Honrosa em
Fotografia, 1ª lugar em Collaboration –
Artigo, e 2º lugar em Collaboration-Artigo

Reportagens submetidas a concurso

4 reportagens de portugueses premiadas

Link(s) para saber mais
https://jra.abae.pt/concurso-internacional-yre-2019/
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Designação: Participação no YRE National Operators Meeting – 25º aniversário

Descritivo
Esta
Data(s): 25 a 29 de abril em Xangai
Público-alvo
Operadores nacionais do Programa Jovens Repórteres para o Ambiente, nos 40 Países onde o
programa está a ser implementado.
Parcerias
Foundation for Environmental Education (FEE)
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Comemoração dos 25 anos de implementação do Programa;
- Discussão da metodologia e novos desafios para a rede;
- Partilha de experiências;
Evidências

https://www.youtube.com/watch?v=5zBHKGwzQMU
Margarida Gomes realizou duas
apresentações no encontro em Xangai

Slideshow com os melhores momentos deste encontro

Link(s) para saber mais
https://jra.abae.pt/our_news/portugal-presente-no-encontro-de-xangai/
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Designação: Atividades de educação e animação ambiental – Festival da
Biodiversidade Alcanena

Descritivo
Festival O Programa Eco-Escolas marcou presença na 3ª edição do Festival da Biodiversidade que
decorreu de 18 a 22 de maio em Alcanena, tendo como principal objetivo assinalar o dia mundial
da Biodiversidade. Esta iniciativa decorreu na praia fluvial da nascente dos Olhos de Água do
Alviela, estando presentes diversas entidades ligadas à educação para a sustentabilidade que
dinamizaram atividades lúdico-pedagógicas para os jovens e idosos do concelho. No dia 22 de
maio estivemos presentes no Festival da Biodiversidade
Data(s): 22 de maio de 2019
Público-alvo
Alunos e professores das escolas do concelho, bem como Centros de Idosos.
Parcerias
Câmara Municipal de Alcanena
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Comemoração do Dia Mundial da Biodiversidade;
- Sensibilizar e educar para a importância da conservação da Biodiversidade;
- Envolvimento de escolas e centros de dia do concelho;
Evidências

Programa Eco-Escolas no Festival da
Biodiversidade em Alcanena

Jogo Espiral das Alterações Climáticas

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/festival-da-biodiversidade-em-alcanena/
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Designação: Atividades de educação e animação ambiental - Escola EB 1, 2, 3 com JI

Pedro de Santarém
Descritivo
Ação de Educação Ambiental na Escola EB 1, 2, 3 com JI Pedro de Santarém em Lisboa, para
sensibilização ao Programa Eco-Escolas e à Educação para a Sustentabilidade em geral.
Sendo este o primeiro ano em que a escola se candidata ao Programa Eco-Escolas, aproveitou-se
a ocasião e, após as atividades com as diferentes turmas, foi organizada uma sessão de
esclarecimento para os professores e para o conselho Eco-Escolas, de forma a ajudar a
implementar o programa e a retirar quaisquer dúvidas existentes sobre o processo de
candidatura.
Data(s): 8 de janeiro de 2019
Público-alvo
Professores e alunos da escola desde o Jardim de Infância até ao 2º ciclo
Parcerias
Escola EB 1, 2, 3 com JI Pedro de Santarém em Lisboa
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Esclarecer dúvidas relativas à implementação do Programa Eco-Escolas;
- Sensibilização e realização de vários ateliers práticos que estão relacionados com os temas de
trabalho do Programa Eco-Escolas

Evidências

Ateliers do Programa Eco-Escolas

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/abae-desenvolve-atividades-de-educacao-ambiental-naescola-pedro-de-santarem/
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Designação: Atividades de educação e animação ambiental - Greenfest Braga 2019

Descritivo
A 1ª Edição deste festival de sustentabilidade, decorreu no de 6 a 10 de junho no Mosteiro de
Tibães em Braga. Participámos com a dinamização de atividades práticas com escolas, uma banca
institucional e ainda conferências e cerimónia de entrega dos galardões Ecofreguesias.
Data(s): 6 a 9 de junho de 2019
Público-alvo
Alunos e professores das escolas do concelho, bem como Centros de Idosos.
Parcerias
Greenfest; Câmara Municipal de Braga
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Sensibilizar e educar para problemas ambientais;
- Dinamização de atelieres/jogos didáticos sobre os temas do Programa Eco-Escolas
Evidências

Atividades no Mosteiro de Tibães

Banca de divulgação ABAE

Link(s) para saber mais
https://www.facebook.com/greenfestportugal/
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Designação: Atividades de educação e animação ambiental - Há Festa No parque

2019
Descritivo
Participámos na 6ª Edição da atividade “Há festa no Parque” organizada pela Câmara Municipal
de Mafra que decorreu nos dias 1 e 2 de junho no Parque desportivo municipal de Mafra, que tinha
como objetivo a comemoração do Dia mundial da criança com as respetivas famílias.
Data(s): 1 e 2 de junho de 2019
Público-alvo
Crianças e respetivas famílias do concelho de Mafra
Parcerias
Câmara Municipal de Mafra
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Comemoração do Dia Mundial da Criança;
- Sensibilizar e educar para problemas ambientais;
- Dinamização de atelieres/jogos didáticos sobre os temas do Programa Eco-Escolas.

Evidências

Atividades no Parque Desportivo Municipal
de Mafra

Dinamização Atividades e jogos

Link(s) para saber mais
https://www.cm-mafra.pt/pages/1150?event_id=580
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Designação: Atividades de educação e animação ambiental - 2ª Edição Recycling

Party
Descritivo
No dia 5 de junho decorreu no parque desportivo de Mafra a Recycling Party organizada pelo
nosso parceiro ERP, Portugal e Novo Verde, envolvendo 2000 crianças entre os 6 e 11 anos dos
municípios de Mafra, Cascais, Oeiras e Sintra.
O principal objetivo será despertar a consciência dos mais jovens para a importância de
comportamentos sustentáveis, nomeadamente no que respeita à reciclagem de equipamentos
elétricos e eletrónicos, pilhas e embalagens em fim de vida.
Data(s): 5 de junho de 2019
Público-alvo
2000 crianças entre os 6 e 11 anos dos municípios de Mafra, Cascais, Oeiras e Sintra.
Parcerias
Câmara Municipal de Mafra; ERP, Portugal e Novo Verde
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Comemoração do Dia Mundial do Ambiente;
- Sensibilizar e educar para problemas ambientais relacionados com resíduos;
- Dinamização de atelieres/jogos didáticos sobre os temas do Programa Eco-Escolas.
Evidências

Jogo da separação de resíduos Eco-Escolas

Atividades Eco-Escolas Recycling Party

Link(s) para saber mais
https://erp-recycling.org/pt-pt/noticias-eventos/2018/08/recycling-party/
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1264276/erp-portugal-e-novo-verde-apostam-na2-edicao-da-recycling-party
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Designação: Atividades de educação e animação ambiental - SINTRAmbiente’2019 –

Feira do Ambiente e da Sustentabilidade
Descritivo
No dia 7 de Junho na Quinta da Ribafria decorreu o Dia Mundial do Ambiente e feira de
sustentabilidade que contou com a participação da ABAE na dinamização de várias atividades
pedagógicas, nomeadamente o jogo de chão sobre “Baixo Carbono” e diversos atelieres
pedagógicos que trabalham os temas do Programa Eco-Escolas. Este evento contou com várias
entidades e atividades de educação e sensibilização ambiental direcionadas sobretudo para as
500 crianças de escolas do concelho de Sintra, como jogos, atividades desportivas, adoção de
animais, demonstração cinotécnica da GNR, exposições, palestras, passagem de filmes, entre
outras.
Data(s): 7 de junho de 2019
Público-alvo
Alunos e professores das escolas do concelho de Sintra
Parcerias
Câmara Municipal de Sintra
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Comemoração do Dia Mundial do Ambiente;
- Sensibilização para problemas ambientais;
- Dinamização de atividades práticas, que incentivam a comportamentos mais sustentáveis face
ao ambiente;

Evidências

Dinamização de Atividades pelo Programa
Eco-Escolas

Jogo de Chão “Baixo Carbono”

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/abae-feira-ambiente-sintra/
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Dados estatísticos – 2º trimestre

Tabela 2: Dados estatísticos

ESCOLAS

2º Trimestre
Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º e 3ºciclos

*

Secundário

*

Universidades

*

Profissionais

*

Outro

*

Total de escolas

1766 Eco-Escolas
241

OUTRAS ENTIDADES

35

ALUNOS

Municípios

Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º e 3º ciclos

*

Secundário

*

Universidades

*

Profissionais

*

Outros

*

Nº total de

759156

DOCENTES

alunos
Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º Ciclo

*

3º Ciclo

*

Secundário

*

Outro

*

Nº total de prof.

2300

Outros participantes/ Público em

Observações

95 JRA

dos quais 397.655
diretamente envolvidos (números
Eco-Escolas)

1800

geral
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3º Relatório - Ações/atividades
(maio a setembro 2019)

2018
s o n d

j

Ações/Atividades [ reportadas no 2º relatório trimestral ]
Planeamento, parcerias e acompanhamento(*)
Divulgação, e formação no âmbito dos projetos EE(*)
3 Ações de Formação Creditada para professores (**)
Seminário Nacional Eco-Escolas
Encontro Regional Eco-Escolas | Norte
Formação- Escolas ClimACT | Norte
Missão Conservação Ex-situ
Sessões e provas Eco-Cozinheiros: Regionais e Nacional
Global Action Days
Missão Internacional JRA - Coruche
Participação no YRE NOM 2019 – 25º aniversário
Concurso Internacional JRA | International YRE Award
Participação com comunicação em Colóquios e Seminários
Atividades de educação e animação ambiental

s o n

d

Ações/Atividades [ reportadas no 3º relatório trimestral ]
Acompanhamento e avaliação dos Programas (*)
Participação com comunicação em Colóquios e Seminários
Atividades de educação e animação ambiental
Desenvolvimento de recursos pedagógicos: Manual e APP
Evento final Escolas ClimACT
Avaliação final dos formandos (formação creditada)
Avaliação dos Projetos para as Eco-Escolas: Geração

s o n

d

Ações/Atividades [ reportadas no 1º relatório trimestral ]
Planeamento, parcerias e acompanhamento*
5ª Reunião de Parceiros ClimACT - Gibraltar
Dia Bandeiras Verdes Eco-Escolas
Seminário Regional Eco-Escolas Açores
Seminário Regional Eco-Escolas Madeira
Seminário Nacional Jovens Reporteres para o Ambiente
Reunião projeto Idiverse . Madeira(*)
Eco-Schools National Operators Meeting (*)
Definição dos projetos 2019
Sessões de (In)Formação Eco-Freguesias XXI 2018-19
Atividades de educação e animação ambiental

Depositrão, Geração Verdão, Roupas Usadas, Desafio UHU, Desafio
Óleos Alimentares Usados, Desafios Lixo Marinho, Brigada da
Floresta, Hortas Bio nas Eco-Escolas, Alimentação Saudável e
Sustentável nas Eco-Escolas, Poster Eco-Código

Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA
Reunião Projeto Idiverse - Açores
Ação de formação na Natureza 7ONGA: 2 ações de Formação
Avaliação das Candidaturas ao Galardão Eco-Escolas

(*)sem evidências no presente relatório
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Designação: Participação com comunicação em Colóquios e Seminários | Odivelas

Descritivo
Participação no 1º Congresso de Saúde e Sustentabilidade, organizado pelos alunos da Escola
Secundária da Ramada, no âmbito da educação para a Cidadania
Data(s): 8 de abril de 2019
Público-alvo
Alunos da Escola Secundária da Ramada
Parcerias
Escola Secundária da Ramada; Câmara Municipal de Odivelas
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Apresentação do Programa Eco-Escolas como um programa de exercício para uma cidadania
ativa;
- Promover e sensibilizar a educação para a sustentabilidade
Evidências

Ver as jovens a explicar o que é o Eco-Escolas
https://www.instagram.com/p/BwAIU_mH_J5/?utm
_source=ig_web_copy_link

Participantes

Mais de 150 Professores e principalmente jovens da escola
Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/acao-de-sensibilizacao-na-escola-secundaria-da-ramada/
http://www.esramada.pt/index.php/divulgacao/1141-1-congress-saude-sustentabilidadeprograma
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Designação: Desenvolvimento de recursos pedagógicos:
Manual do Professor ClimACT

Descritivo
Manual em fase de revisão final da edição.
Objetivo do manual
O projeto ClimACT “Transition to a Low Carbon Economy in Schools”, desenvolvido ao abrigo do Programa
Interreg Sudoe, visa implementar ferramentas holísticas, compreensivas e de suporte tecnológico, bem como
metodologias que promovam a transição para uma economia de baixo carbono nas escolas, proporcionando à
população em geral, e comunidade escolar em particular, a aquisição de conhecimentos e capacidades que
permitam intervir, individual e coletivamente, na prevenção e resolução de problemas ambientais.
No âmbito do projeto são desenvolvidas ferramentas e metodologias de apoio aos gestores escolares, às empresas
envolvidas nas áreas da energia e ambiente, assim como aos estudantes, para que identifiquem soluções inteligentes
para a gestão dos edifícios escolares. Estas soluções irão considerar a eficiência energética, a utilização de energias
renováveis, o respeito para com o ambiente, os mecanismos de apoio financeiros e a vertente comportamental
das comunidades académicas.
Implementado em 35 escolas piloto de Portugal, Espanha, França e Gibraltar (mobilizando no total cerca de 15 mil
alunos de quase 40 instituições de ensino), o projeto alicerça-se em quatro linhas de atuação: (i) desenvolvimento
de ferramentas de apoio à decisão que permitirá às escolas aumentar a sua eficiência energética, através da gestão
inteligente de recursos, energias renováveis e alteração de comportamentos; (ii) desenvolvimento de modelos de
negócio e de novas estratégias de gestão energética para as escolas; (iii) desenvolvimento de ferramentas
educacionais para a sensibilização em baixo carbono; e (iv) criação de uma rede temática na região SUDOE para
sensibilizar e capacitar as escolas na transição para uma economia de baixo carbono.
As atividades realizadas pela equipa técnica do projeto, nomeadamente as auditorias ambientais e energéticas
promovidas pelo Instituto Superior Técnico (IST) e pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), assim como o
questionário comportamental elaborado pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) têm em consideração
as dimensões: água, resíduos, energia, espaços verdes, compromisso verde, transportes/mobilidade e a qualidade
do ar, sendo a sua aplicação comum a todas as escolas-piloto (ver 3.2).

Estrutura
O Manual é constituído por seis capítulos principais:
1) Introdução - síntese do projeto Climact e apresentação dos objetivos, destinatários e a estrutura do manual.
2) Enquadramento: visão, referenciais e educação para a cidadania - enquadramento do manual nas diretrizes
curriculares nacionais para a educação para o desenvolvimento sustentável.
3) Metodologia de trabalho a seguir por uma Eco-Escola ClimACT – descrição da metodologia dos “7 passos”,
desde a criação da comissão baixo carbono até à elaboração do eco-código.
4) Recursos ClimAct – apresentação de um conjunto de materiais pegagógicos, como cursos formativos e fichas
de atividade teóricas e/ou práticas que poderão ser utilizados por todos os interessados por temáticas relacionadas
com a educação ambiental/educação para o desenvolvimento sustentável.
5) Materiais pedagógicos - jogos didáticos (gamificação) que incentivam a debates sobre as temáticas do projeto,
que permitem identificar problemas e potenciais soluções para uma economia de baixo carbono, incentivando à
troca de experiências que promovam a alteração de comportamentos nas comunidades.
6) Bibliografia, webgrafia e videografia – disponibilização de referências bibliográficas, websites e vídeos de interesse
relacionados com as temáticas do projeto para aprofundamento de conhecimentos.
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O Manual ClimACT inclui, ainda, um glossário e uma listagem de recursos agrupados por temas e sub-temas.
Destinado a apoiar a formação e a ação dos docentes em matéria de alterações climáticas, o Manual tem um
carácter orientador, podendo, se necessário, ser enriquecido por outros recursos que os professores considerem
pertinentes e adequados no âmbito das suas práticas.

Público-alvo
destina-se a professores e outros profissionais com competências e/ou interesse nos domínios da educação,
ambiente e cidadania, que pretendem aprofundar conhecimentos e ter acesso a recursos pedagógicos relevantes
para a aprendizagem e consolidação de conhecimentos sobre matérias relacionadas com alterações climáticas,
adaptados ao nível de conhecimento e escalão etário dos alunos aos quais se destinam.

Parcerias

Objetivos Pedagógicos e Ambientais
O documento constitui um dos “outputs” do desenvolvimento do projeto. Pretende, assim, contribuir para o
aprofundamento dos conhecimentos em matéria de educação para a sustentabilidade, em particular no domínio
das alterações climáticas, na perspetiva da importância da adoção de atitudes, comportamentos, práticas e técnicas
conducentes à redução das emissões de gases com efeito de estufa.
De uma forma geral, o manual visa contribuir para uma maior eficácia das políticas em matéria de emissões
antropogénicas, num contexto de cooperação internacional e interdisciplinar, através do incentivo à adoção de
comportamentos ambientalmente sustentáveis, não só por parte dos jovens e crianças a que se destina, como
também por parte das suas famílias e das comunidades em que se inserem, mobilizando a comunidade escolar, em
particular os alunos, para o levantamento de problemas e procura de soluções para a sua mitigação.
Evidências

Manual em fase de revisão e tradução

Participantes
Equipa ABAE e escolas piloto
Link(s) para saber mais
Em fase de ultimação. Ainda não está dispon+ivel.
Link do Curso de Ealearning referido no ClimACT AQUI: https://e-learning.climact.net/
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Designação: Evento final Escolas ClimACT

Descritivo
Evento que marcou o culminar do projeto ClimACT. O primeiro dia decorreu na Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), o segundo dia decorreu em Loures, no Parque Urbano de Santa Iria
da Azóia. No primeiro dia, houve comunicações asseguradas pelos elementos representantes das entidades
beneficiárias e membros da equipa técnica, distribuídas pelas várias sessões (ferramentas para a gestão de
energia nas escolas; boas práticas em escolas baixo carbono; educação para sustentabilidade; e soluções
baixo carbono). A ABAE, a par de outras entidades convidadas, realizou uma comunicação sobre a sua
experiência, conhecimento e competência nas temáticas do projeto. Paralelamente a esta sessão em
auditório, os estudantes das escolas integrantes no projeto, tiveram a oportunidade de participar em
workshops temáticos (dança, teatro, cenários e música), que serviram de base para a performance final
deste primeiro dia de trabalhos. O segundo dia foi passado no Parque Urbano de Santa Iria da Azóia, Loures,
onde as escolas dos países participantes partilharam algumas das suas experiências dos três anos de projeto
e onde tiveram ainda a oportunidade de participar em várias atividades temáticas. A ABAE dinamizou um
conjunto alargado de jogos pedagógicos, produtos que resultaram da implementação do projeto.

Data(s): 9 e 10 de maio de 2019
Público-alvo
Entidades parceiras, stakeholders e escolas de Portugal, Espanha, França e Gibraltar, com a presença de
cerca de 150 participantes.

Parcerias

Objetivos Pedagógicos e Ambientais
O evento final ClimACT visou dar a conhecer os produtos e outputs do projeto ClimACT, contando com a
participação ativa de parceiros, professores e alunos de Portugal, Espanha, França e Gibraltar, que deram a
conhecer todo o trabalho desenvolvido ao longo dos três anos do projeto. Foram apresentadas medidas
concretas sobre formas de melhorar o desempenho energético das escolas, bem como novas ferramentas
educacionais de apoio à decisão.
Evidências

Participantes e escolas

Todos os participante no projeto. Cerca de 150 pessoas
Link(s) para saber mais

http://www.climact.net/2019/05/09/transnational-event-edufootprint-project-3/
http://www.ecoescolaestesl.com/estesl-acolheu-evento-final-do-projeto-interreg-sudoe-climact/
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Designação: Avaliação dos Projetos para as Eco-Escolas: Geração Depositrão,
Geração Verdão, Roupas Usadas, Desafio UHU, Desafio Óleos Alimentares Usados,
Desafios Lixo Marinho, Brigada da Floresta, Hortas Bio nas Eco -Escolas,
Alimentação Saudável e Sustentável nas Eco-Escolas, Poster Eco-Código

Descritivo
Avaliação e seleção dos trabalhos para serem enviados aos respetivos júris de cada desafio e
concurso lançados à rede de escolas que participam no Programa Eco-Escolas 2018-19.
Data(s): Junho a Julho de 2019
Público-alvo
Rede nacional de Eco-Escolas inscritas no Programa Eco-Escolas 2018-19
Parcerias
Comissão Nacional do Programa Eco-Escolas; ERP, Portugal; Novo Verde; Darah Trading; UHU;
Prio; Agrobio; Maxone; Jerónimo Martins; Valorpneu; Sogilub; Valorcar
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Sensibilização para as diferentes temáticas do Programa Eco-Escolas;
- Dinamização da rede Eco-Escolas
Evidências

Desafio Roupas Usadas, não estão
Acabadas

Desafio UHU – Atividade Calendário do Mar

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/
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Designação: Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA

Descritivo
Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA) é um Programa internacional da Foundation for
Environmental Education, implementado em Portugal pela ABAE, que pretende contribuir para o
exercício de uma cidadania mais ativa e participativa, enfatizando a vertente do jornalismo
ambiental e desenvolvendo as competências de investigação e comunicação. Este concurso
integra-se nas atividades do Programa JRA e visa reconhecer e divulgar as melhores reportagens
efectuadas sobre sustentabilidade pelos jovens portugueses ao longo do ano.
Data(s): Os Jovens enviam os trabalhos a concurso durante o ano letivo, até 15 de junho.
Público-alvo
Jovens da rede nacional os seguintes escalões etários: – 11 – 14 anos; 15 – 18 anos; 19 – 25
anos; mais de 25 anos (JRA Alumni).
Parcerias
Parcerias com municípios e órgãos de comunicação social.
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

– Fomentar nos jovens a curiosidade pela pesquisa de assuntos relacionados com o
desenvolvimento sustentável em geral e o ambiente em particular, nas suas regiões ou em áreas
mais vastas;
– Enfatizar a vertente jornalística do JRA e a produção de trabalhos de reportagem de qualidade
em vários formatos: artigo, fotografia e vídeo;
– Divulgar os trabalhos dos Jovens Repórteres portugueses a nível nacional e internacional;
– Premiar as melhores reportagens realizadas pelos Jovens Repórteres.
Evidências

1º Classificado (Ex-aequo)
Pollinators, the queens of life

2º Classificado
A Metamorfose da Paisagem Alentejana

Participantes: Manuel Farias (Freelancer)

Sofia Castanho (Freelancer)

Link(s) para saber mais
https://jra.abae.pt/2019-concurso-nacional-melhores-reportagens-jra/
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Designação: Reunião Projeto Idiverse - Açores

Descritivo
Reunião de parceiros do Projeto Idiverse que decorreu na ilha da Horta (Faial) no Departamento
de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores (DOP/FCT) para balanço do projeto e
definição dos próximos passos. Apresentação de comunicação sobre o trabalho desenvolvido
pelas escolas portuguesas que participam no projeto e principais linhas orientadoras do roadmap.
Data(s): 18 a 21 de junho de 2019
Público-alvo
Parceiros nacionais e internacionais
Parcerias

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

O projeto Idiverse, coordenado pela associação NUCLIO, pretende “abrir a escola à comunidade”,
nomeadamente através da criação de trilhos (percursos pedestres) onde a comunidade escolar,
turistas e público em geral, realizam atividades práticas baseadas na ciência, dentro e fora da sala
de aula. A metodologia adotada assenta na investigação interdisciplinar e colaborativa, na
promoção dos valores e cultura locais, na etnociência e na geografia pessoal, recorrendo a
ferramentas, como as Plataformas Platon, Go-lab e Globallab, que visam a avaliação e a
monitorização das atividades realizadas, promovendo a partilha e troca de experiências,
assegurando o efeito multiplicador do projeto. Com base no trabalho desenvolvido no Programa
Eco-Escolas, a ABAE tem como missão apoiar na definição e planeamento das atividades a realizar,
procurando incorporar e/ou adaptar as ações já realizadas pelas Eco-Escolas para este fim.
Compete ainda à ABAE elaborar um guia com a metodologia de trabalho a adotar para a realização
dos trilhos pela ciência (roadmap).
Evidências

Participantes na Reunião I-Diverse

Link(s) para saber mais
https://idiverse.eu/what-is-idiverse/
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Designação: Ação de formação na Natureza 7ONGA: 2 ações de Formação

Descritivo
Ação de formação que envolveu o trabalho conjunto dos coordenadores/formadores em
educação ambiental para a sustentabilidade de sete Organizações Não Governamentais de
Ambiente: ABAE, ASPEA, FAPAS, GEOTA, LPN, QUERCUS, SPEA.
A primeira ação teve como tema o Litoral e decorreu na Praia de Espinho. A segunda ação (que se
repetiu posteriormente) desenvolveu o tema Floresta, e foi dinamizada no Parque Florestal de
Monsanto
Data(s): 22 de Julho (Ação Litoral), 23 de Julho e 10 de Setembro (Ação Floresta)
Público-alvo
Professores, técnicos de municípios e pessoas ligadas à área da sustentabilidade
Parcerias
ABAE, ASPEA, FAPAS, GEOTA, LPN, QUERCUS, SPEA, APA, DGE, DGEstE, ICNF, ENEA.
Objetivos Pedagógicos e Ambientais

- Promover a Educação Ambiental e o respeito pelos valores da Sustentabilidade
- Estimular para uma Educação ativa e participativa
- Disponibilizar recursos educativos adaptados a diferentes tipos de ensino
Evidências

Sessão teórica da Ação Floresta

Sessão Prática da Ação Floresta

Link(s) para saber mais
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/formacao-na-natureza-7-onga-2-acoes-litoral-e-floresta/
https://ecoescolas.abae.pt/wpcontent/uploads/sites/3/2019/07/AcoesFormacao_MarFloresta_GTEAS.pdf
Notícias sobre as sessões Floresta:
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/formacao-floresta-em-monsanto/
https://ecoescolas.abae.pt/our_news/segunda-acao-de-formacao-em-monsanto/
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Dados estatísticos – 3º trimestre

Tabela 3: Dados estatísticos

ESCOLAS

3º Trimestre

Observações

Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º e 3ºciclos

*

Secundário

*

Universidades

*

Profissionais

*

Outro

*

Total de escolas

1766 EE
241

OUTRAS ENTIDADES

35

ALUNOS

Municípios
Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º e 3º ciclos

*

Secundário

*

Universidades

*

Profissionais

*

Outros

*

DOCENTES

Nº total de alunos

759156

Pré-escolar

*

1º Ciclo

*

2º Ciclo

*

3º Ciclo

*

Secundário

*

Outro

*

Nº total de prof.
Outros participantes/

+ 95 JRA

dos quais 397.655
diretamente envolvidos
(números Eco-Escolas)

2300
3750

3750

Público em geral

Dados Estatísticos Globais
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1º

ESCOLAS

Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pré-escolar

-

-

-

906

1º Ciclo

-

-

-

922

2º Ciclo

-

-

-

595

3º Ciclo

-

-

-

684

Secundário

-

-

-

343

Profissional

-

-

-

304

Superior

-

-

-

28

Total de escolas

-

-

-

1645 Eco-Escolas + 85 JRA

( a maioria com vários ciclos)

Municípios

241

ALUNOS

OUTRAS ENTIDADES

35

Pré-escolar

-

-

-

60514

1º Ciclo

-

-

-

141597

2º Ciclo

-

-

-

161392

3º Ciclo

-

-

-

179862

Secundário

-

-

-

120506

Profissionais

-

-

-

52021

Superior

DOCENTES

Total

46367

Outros

-

-

-

1501

Nº total de alunos

-

-

-

763760 Eco-Escolas + 2440 JRA

Pré-escolar

-

-

-

580

1º Ciclo

-

-

-

920

2º Ciclo

-

-

-

370

3º Ciclo

-

-

-

580

Secundário/Prof

-

-

-

320

Outro

-

-

-

35

Nº total de prof.

-

-

-

2805

2500

1800

3750

8100

Outros participantes/
Público em geral
*apenas números Eco-Escolas
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Considerações finais
O ano 2018/19 foi recheado de atividades em todos os Programas que coordeno na ABAE,
tendo as metas estabelecidas no plano de atividades sido plenamente atingidas.
Por opção, como explicado na introdução, só estão reportadas neste relatório os
Programas Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente por serem os que se dirigem
primordialmente ao público escolar.
Os anexos incluem contudo os boletins dos Programas dirigidos às autarquias para que
fiquem registadas as principais ações e atividades desenvolvidas no âmbito ECOXXI e
Eco-FreguesiasXXI, cuja criação, desenvolvimento e coordenação técnico-pedagógica,
visa também, entre outros objetivos, a consolidação dos programas escolares através da
promoção e incentivo ao estabelecimento de parcerias ativas a nível local.
A redes de escolas abrangem estabelecimentos de todas as tipologias (público, privado,
IPSS, Centros Educativos e outros espaços de aprendizagem…) envolvendo todos os graus
formais de ensino (do infantil à universidade) sendo de destacar neste ano letivo o
aumento significativo do número de estabelecimentos do ensino superior a participar no
Eco-Escolas, os quais darão origem ao primeiro grupo de candidatos a EcoCampus em
Portugal.
A importância dada à formação, concretizou-se através do Seminário Nacional e vários
Encontros Regionais, da realização de formação creditada, presencial e em elearning, e
ainda de múltiplas ações com crianças e jovens em diversos pontos do país que
envolveram mais de 770.000 participantes.
Novos desafios e recursos com especial enfoque nos temas do ano — Mar e Floresta —
procuraram motivar, apoiar e inspirar as escolas, tendo sido impactados públicos alvo
diversificados: alunos, professores, encarregados de educação e público em geral.
A participação em projetos internacionais de cooperação entre várias instituições e
países, dois deles com financiamento Europeu (ClimACT- interreg Sudoe.- último ano;
Idiverse – Erasmus – 2º ano) tem possibilitado o envolvimento quer da equipa da ABAE,
quer de algumas escolas da rede Eco-Escolas, apresentando-se como mais valias na
criação de competências adquiridas numa prática interdisciplinar e na disponibilização de
recursos e ferramentas para a rede de escolas.
A tónica na avaliação das atividades e no seu reconhecimento de diversas formas —
galardões e prémios — continuou a ser uma das preocupações primordiais na coordenação
e concretização dos diversos projetos. Tal só é possível devido à existência de diversos
parceiros desde a Comissão Nacional, às autarquias, passando por parceiros técnicos e
financeiros indispensáveis
De entre todas as atividades desenvolvidas não queria deixar de sublinhar e nos
congratular pela realização da primeira formação conjunta pelos professores requisitados
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pela Agência Portuguesa do Ambiente em ONGA – “Formação na Natureza: Floresta e
Mar | 7 ONGA, 2 ações”. Para além do balanço muito positivo dos participantes deixa
principalmente a semente para o aprofundamento do trabalho de cooperação,
evidenciando a importância das parcerias (ODS 17) para a criação e desenvolvimento de
competências técnico pedagógicas na área da sustentabilidade.
Foi minha preocupação, nas várias ações desenvolvidas, de informar sobre o contributo
destes Programas escolares para a concretização de um conjunto de documentos
orientadores da Educação Ambiental para a Sustentabilidade quer a nível internacional,
nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) quer nacional, como
a Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA), da Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania (ENEC) e do Referencial de Educação Ambiental para a
Sustentabilidade.
De destacar por fim que estes Programas se baseiam no desenvolvimento de projetos
onde o ambiente/sustentabilidade é o fio condutor, potenciando desta forma um conjunto
de competências e valores constantes no Perfil do Aluno(PA), das quais se destacam a
autonomia, pensamento crítico e criativo, resolução de problemas, saberes científico,
técnico e tecnológico, informação e comunicação. São por isso uma ferramenta de grande
utilidade para pôr em prática uma efetiva Educação para a Cidadania, articulada nos
projetos de Autonomia e Flexibilidade Curricular, para além de poderem ser trabalhados
como estratégias pedagógicas em diversas áreas disciplinares.
Educar para uma cidadania ativa, interventiva e responsável só se consegue concretizar
através de um sistema de ensino- aprendizagem centrado no aluno, e no desenvolvimento
de projetos dentro ou fora do currículo, com impacto na escola, na família, e na
comunidade..
Numa época em que a educação para a cidadania se generaliza no sistema educativo, com
“espaço” e “tempo” na estrutura curricular, estes Programas apresentam-se como uma
ferramentas testadas, ao serviço das escolas, para a sua concretização de forma
consistente e integrada.
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ANEXOS
Balanço Anual - reunião das Comissões Nacionais dos Programas |2- Boletins sobre os
Programas Eco-Escolas, Jovens Repórteres para o Ambiente, ECOXXI e Eco -Freguesias XXI

ANEXO 1 -Programa Eco-Escolas. Balanço do ano 2018/19
- Ata da reunião com a Comissão Nacional JRA
- Síntese das Atividades apresentada na reunião

ANEXO 2 -Jovens Repórteres para o Ambiente. Balanço do ano 2018/19
- Ata da reunião com a Comissão Nacional JRA
- Síntese das Atividades apresentada na reunião

ANEXO 3 – Boletins síntese de atividades relativas ao vários programas
coordenados por mim na ABAE – dirigidos a escolas e a autarquias, por ordem
cronológica:
-

Boletim TerrAzul nº43 | Edição Eco-Escolas | setembro 2018
Boletim TerrAzul nº44 | Edição JRA | novembro 2018
Boletim TerrAzul nº45 | Edição ECOXXI | novembro 2018
Boletim TerrAzul nº46 | Edição Eco-Escolas | janeiro 2019
Boletim TerrAzul nº47 | Edição Eco-Freguesias XXI | junho 2019
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ANEXO 1
Eco-Escolas Balanço do ano 2018/19

- Ata da reunião com a Comissão Nacional Eco-Escolas
- Síntese das Atividades apresentada na reunião

_______________________________________________________
Ata da Reunião da Comissão Nacional do Programa Eco-Escolas
-12 de julho de 2019; 14h00m______________________________________________________
Local: Associação Bandeira Azul
Edifício Vasco da Gama
Bloco C- Piso 1
Data: 12 de Julho
Hora: 14h00m
Participantes:
Jorge Neves (APA), Rui Queirós (ICNF), António Proença (DGEstE Serviços Centrais
e DGEstE LVT), Filipa Moita (ERP, Portugal), Tiago Carrilho (Jardim Zoológico de
Lisboa), Antonieta Costa (Jardim Zoológico de Lisboa), José Amaral (Valorcar),
Mariana Petrica (AGROBIO), Diana Oliveira (Sarah Trading), Liliana Matos (Sarah
Trading), Helena Gil (DGE), Inês Mendes (ADENE), Carla Silva (DRA Açores) via
Zoom, Isabel Esteves (DGEstE Norte), Conceição Santos (DGEstE Centro), Maria
Murteira (DGEstE Alentejo), Vicência Pinto (DGEstE Alentejo), Cristina Novais (UHU),
Carolina Gautier (PRIO), Joana Araújo (Leroy Merlin), Carlos Ludgero (Leya), José
Guedes (Faber Castell), Paula Mendes (Faber Castell), Maria Santos (Lisboa E-Nova),
Filipa Sacadura (Lisboa E-Nova), Helena Magro (CFP Orlando Ribeiro), Eunice Pinto,
Margarida Gomes (ABAE), Renata Gonçalves (ABAE), Patrícia Romeiro (ABAE).
Ausentes:
Sofia Silva (DROTA), Tiago Silva (Jerónimo Martins), Ingrid Falcão (Tetrapak), Rita
Ribeiro (DGEstE Algarve).

_______________________________________________________
Ordem de Trabalhos:
1 - Informações;
2 - Síntese das principais atividades do Programa Eco-Escolas 2018-19;
3 - Balanço das visitas às Eco-Escolas 2018-19;
4 - Preparação do ano letivo 2019-20
5 - Avaliação de trabalhos dos desafios: Póster Eco-Código e Roupas
usadas, não estão acabadas.
Resumo da Reunião:
Margarida Gomes efetua as saudações a todos os presentes e solicita uma breve
apresentação de todos.
Realiza um balanço do programa Eco-Escolas [VER APRESENTAÇÃO EM DOCUMENTO
NESTE LINK: http://tiny.cc/zpadaz ], onde foram focados os seguintes aspetos:
- A nível Internacional existem cerca de 51.000 Eco-Escolas em 67 países,
envolvendo cerca de 20 milhões de estudantes.
- Foi lançado um breve desafio aos presentes, através da plataforma mentimeter,
para que os presentes definissem o que consideram ser “Comunidades sustentáveis”,
de forma a introduzir este que será o tema do próximo ano letivo.
- Em Portugal, no ano letivo 2018-19 temos 1655 escolas candidatas ao galardão a
nível nacional em 241 municípios e com todos os graus de ensino representados
desde o pré-escolar até ao ensino superior. Um total de 89% das escolas renovou a
inscrição do ano anterior.
- Atualmente o Programa Eco-Escolas tem uma taxa de implementação nacional de
18,9%.
- Foram distinguidos 47 Eco-Agrupamentos em 2018, ou seja, agrupamentos onde
todas as suas escolas são Eco-Escolas.
- Sintra, Torres Vedras, Vila Nova de Gaia e Guimarães são os municípios com mais
escolas a participar (≥ 40 escolas).
- Este ano letivo inscreveram-se 28 instituições de ensino superior (17 novas
inscrições).

- Foram apresentados os valores das visitas realizadas em 2018-19:
Número de escolas visitadas até ao momento – 37
Número de escolas previstas serem visitadas (até dezembro) – 778
- As diferentes delegações DGEstE expuseram a dificuldade em agendar visitas
durante o 3º período letivo. Uma vez que o mesmo foi muito curto, os professores
indicaram não ter disponibilidade para receber a visita. Margarida Gomes sugeriu que
sejam desde já agendadas as visitas que podem ainda ser realizadas até dezembro
para as escolas previstas para este ano letivo.
- Foi solicitado a todos os presentes que, sempre que visitem uma eco-escola e
verifiquem que não está a cumprir com os objetivos e/ou metodologia do programa,
nos informem dessa situação.
- Foram divulgadas os diferentes eventos e atividades que o Programa Eco-Escolas
dinamizou e participou, como o Dia das Bandeiras Verdes (em Pombal), IX Encontro
Regional da Madeira (em Porto Moniz), XIII Encontro Regional EA e Seminário EcoEscolas – Açores (em S.Miguel e Terceira) e o Seminário Eco-Escolas (em Lagoa).
- Foi dada a palavra a Filipa Moita, representante da Novo Verde, para apresentação
do concurso universitário lançado este ano letivo em parceria com o Programa EcoEscolas, que incluiu 10 sessões de formação em estabelecimentos de ensino superior
e na criação de projetos sobre a temática das embalagens e da economia circular.
- Decorreu novamente a formação creditada ClimAct (Projeto Climact- Interreg
SUDOE que pretende apoiar a transição para uma economia de baixo carbono nas
escolas), de 50 horas b-learning, que contou com a participação de 17 formandos
em 2019.
- Realizou-se, também, no Seminário Nacional Eco-Escolas, uma formação
certificada, de 25 horas, intitulada “Eco-Escolas: Educar para uma Cidadania
Interveniente”.
- Pela primeira vez irá ser realizada uma formação intitulada “Formação na Natureza
2019, 7 ONGA, 2 ações de formação”, que será dinamizado por 7 professores
destacados em diferentes ONGAS (como a LPN, FAPAS, Quercus, entre outras).
- Alguns parceiros falaram brevemente sobre os desafios que apoiam e expressaram
o seu interesse em renovar a parceria no próximo ano letivo, com sugestão de novas
atividades nomeadamente a ERP Portugal, Prio, Sarah Trading e ADENE.
- Foi referida a continuidade da parceria com o Jardim Zoológico de Lisboa através
da divulgação dos seus desafios e atividades pedagógicas
-Foi apresentada a Faber Castel como novo parceiro do programa Eco-Escolas
- Margarida Gomes apresentou sucintamente os diferentes projetos e desafios
propostos às escolas este ano letivo, qual a adesão aos mesmos e o número de
trabalhos avaliados (informação no documento anexo).
- Foi informado que as reuniões de avaliação dos trabalhos realizados no âmbito dos
diferentes desafios decorreram durante os dias 11 e 12 de julho. Os resultados
encontram-se indicados no final da presente ata.
- Uma vez que o tema do ano foi o Mar, foram dinamizadas novas atividades súbditas
ao tema, como os “Suspeitos do Costume” e “Caça às microesferas”. Também
algumas das atividades desenvolvidas em parceria foram adaptadas de modo a
abordarem o tema, como o “Mar em tecido” (Sarah Trading) e o “Calendário do Mar”
(UHU).
- O município de Lisboa foi distinguido como “Capital Verde Europeia 2020”. Neste
âmbito, uma das medidas do município passa por incentivar as escolas de Lisboa a
participar no Programa Eco-Escolas, através do apoio da inscrição das mesmas ebm
como o compromisso de organização dos eventos Eco-Escolas 2020 em Lisboa: o
Seminário Nacional em janeiro e o Dia Bandeiras Verdes Eco-Escolas em outubro.
O tema proposto e aprovado para o próximo ano +e “Comunidades Sustentáveis”
visando-se concretizar os objetivos do ODS 11.
Todos os presentes foram convidados a estar presentes no Dia Bandeiras Verdes EcoEscolas que decorrerá dia 18 de outubro no Pavilhão Multiusos de Guimarães
Com o objetivo de analisar os trabalhos enviados para o Concurso Póster Eco-Código
e Roupas usadas, não estão acabadas 2019, os presentes foram divididos em dois
sub-grupos .
Todos os premiados podem ser conhecidos a partir dos links da próxima página.

Poster Eco-Código 2019 | trabalhos
premiados

Desafio UHU | Premiados

Eco-Código | Premiados Póster Digital 2019

Mar em Tecido – Trabalhos Premiados

Eco-Trilhos 2018/19 | Premiados

Geração Depositrão 2019 –Premiadas nas
Atividades Criativas

Geração Verdão 2019 – Escolas Premiadas
Uma gota de água, uma gota de óleo |
Premiados

Premiados Brigada da Floresta 2019 –
Handsprint pela Floresta

Caça às Microesferas | Premiados 2018/19

Hortas Bio nas Eco-Escolas | Premiados
2018/2019

Em busca dos Suspeitos do Costume |
Premiados 2018/19

Alimentação Saudável e Sustentável |
Premiados 2018/2019

Nota: Aceder aos links dos títulos para
conhecer os premiados.
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Dados julho 2019 | em candidatura
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Dados julho 2019 | em candidatura
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Alunos por Ciclo de Ensino 2018/19 (%)

200000

179862

180000

699259
alunos

160000

141597

140000

116392

120000

Sup.
Profis. 6%
7%
Secund.
15%

102506
100000

JI
9%
1º ciclo
20%

80000
60000

60514

52021

46367

3º ciclo
26%

40000
20000
0
JI
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1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Secund.

Profis.

Sup.

2º ciclo
17%

ENSINO SUPERIOR | ECO-ESCOLAS EM NÚMEROS 2018-19

46 317

ESTUDANTES

17

NOVAS
INSTITUIÇÕES

14

INSCRITAS
EM 2017/18

28

INSCRITAS
EM 2018/19

Eco-Escolas

EcoCampus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Superior Agrária de Beja (desde 2014/15)
Escola Superior de Educação – IPBeja (desde 2016/17)
Escola Superior de Saúde de Beja do Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja (desde 2015/16)
Universidade do Algarve
Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (desde 2008/09)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Coimbra (desde 2015/16)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (desde 2010/11)
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH)
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa
Nova Medical School | Faculdade de Ciências Médicas (desde 2014/15)
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (desde 2016/17)
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC)
Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto (desde 2011/12)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão IP Viana do Castelo (desde 2017/18)
Politécnico da Universidade da Madeira

7

VISITAS | AUDITORIAS
ECO-ESCOLAS 2018-19
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Visitas às Eco-Escolas 2018/19
Escolas a serem visitadas em 2018-19: 810
Entidade

Previstas
2018-19

Realizadas
2019

1ª visita

2ª visita

Outros anos

A visitar até
dezembro

Inseridas na
Plataforma

DROTA Madeira

43

26

3

2

38

17

26

DRA Açores

10

0

1

2

7

10

0

5

0

0

1

4

5

0

11
319

6
0

4
44

2
27

5
248

5

6

319

0

DGEstE Centro

179

2

21

19

139

179

2

DGEstE Norte

243

3

40

12

191

243

0

810

37

113

65

632

778

34

DGEstE Algarve
DGEstE Alentejo
DGEstE Lisboa

Total
9

10

Escolas visitadas até ao momento: 37

AÇÕES E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
ECO-ESCOLAS 2018-19

11

AÇÕES E ATIVIDADES

5000 participantes

12

Galardão Eco-Escolas | Pombal
2018

AÇÕES E ATIVIDADES

Vídeo Galardão Eco-Escolas | Pombal 2018

https://youtu.be/IhVYtOubXa0

13

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

9 Instituições do Ensino Superior

Ações Economia Circular - Universidades

16 de outubro: Açores – Universidade dos Açores
28 de novembro: Vila Real – Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro
30 de novembro: Porto – Escola Superior de Saúde do
Politécnico do Porto
4 de dezembro: Faro – Universidade do Algarve
5 de dezembro: Beja – Instituto Politécnico de Beja
6 de dezembro: Évora – Universidade de Évora
7 de dezembro: Coimbra – Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Coimbra
10 de dezembro: Aveiro – Universidade de Aveiro
12 de dezembro: Funchal – Universidade da Madeira

14

4 de dezembro: Faro – Universidade do Algarve
250 PARTICIPANTES NESTA SESSÃO

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19

XI Encontro Regional da Madeira
200 participantes

15

150 participantes

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19

XIII Encontro Regional EA e
Seminário Eco-Escolas - Açores

16

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19

400 participantes

Seminário Eco-Escolas Lagoa 2019

17

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19

Vídeos Seminário Eco-Escolas Lagoa 2019 |
Realização JRA

https://youtu.be/7a2NWMM1jQk

18

Realização C.M. de Lagoa

https://youtu.be/enYFj7Y1jrA

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19

FORMAÇÃO
CREDITADA
PARA PROFESSORES
ClimACT
50 horas = 2 créditos
B-learning

17 formandos
em 2019

25 horas = 1 crédito
CCPFC/ACC - 102160/19

“Eco-Escolas: Educar para uma
Cidadania Interveniente”

109 formandos
em 2019

“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

19

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19
120 participantes
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Encontro Regional
Eco-Escolas- Região
Norte

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19
50 participantes

Conferência Eco-EscolasGreenfest Braga 2019

21

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19
2000 participantes

Recycling Party
5 de Junho –
Mafra

22

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19

Mais de 7500 participantes

26-5-2019

março e abril-2019

22-05-2019

27-05-2019

25-05-2019

1-12-2018

7-06-2019

8-1-2019

23

Nº de vagas: 20 a 25 por ação

24

AÇÕES E ATIVIDADES ECO-ESCOLAS 2018-19

PROJETOS E DESAFIOS
ECO-ESCOLAS 2018-19

25

Inscritos:
12 Instituições

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Novo Verde Packaging Universities Award

PREMIADOS

Norte - Escola Superior Agrária do IP de Viana do
Castelo (ESA-IPVC)
Centro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de Leiria (ESTG/IPL)
Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT)

26

Alentejo - Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico de Beja (ESTG)
Algarve – Universidade do Algarve
Açores – DOP / Universidade dos Açores
Madeira – Universidade da Madeira

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Geração Depositrão

Atividade de Recolha
Escolas inscritas: 596

Alunos envolvidos: 327.085 alunos

Geminação: 94
Atividades criativas:
Constrói o teu Depositrão :
125 inscritas/ 52 trabalhos
1º Escalão: 31 trabalhos
2º Escalão: 16 trabalhos
3º Escalão: 5 trabalhos
https://geracaodepositrao.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Geração Depositrão
Atividade de Recolha
Escolas inscritas: 596
Geminação: 94

https://geracaodepositrao.abae.pt/

28

Alunos envolvidos: 327.085 alunos
>3500 ton de REEE
recolhidos em 10 anos

https://www.facebook.com/pg/geracaodepositrao

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Atividades criativas:
Upcycling : construir
um brinquedo com
REEE (todos os graus de
ensino): 124 inscritas/
54 trabalhos
1º Escalão: 20 trabalhos
2º Escalão: 27
trabalhos
3º Escalão: 7 trabalhos

Geração Depositrão

https://geracaodepositrao.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Desafio Geração Verdão
Logo do
projeto

Escolas inscritas : 47 escolas
Nº de trabalhos: 19 trabalhos em
12 distritos/Regiões Autónomas
Alunos envolvidos: 10.711 alunos

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/geracao-verdao/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Desafio Geração Verdão
Logo do
projeto

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/geracao-verdao/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Logo do
projeto

Logo do
parceiroapoio

https://roupasusadas.abae.pt/
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Desafio Roupas
Atividade de Usadas,
Recolha
Escolas inscritas: 366
Não estão
Acabadas
65 ton de tecido recolhido
(+20% que em 2017/18)

Atividade criativa: O Mar
em Tecido
239 inscritas/ 161 trabalhos
1º Escalão: 80 trabalhos
2º Escalão: 81 trabalhos
Alunos envolvidos: 97.799

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Desafio Roupas Usadas, Não Estão Acabadas
“O Mar em Tecido”
Logo do
projeto

Logo do
parceiroapoio

https://roupasusadas.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

As melhores ideias dão frutos,
a brincar ao Carnaval
Atividade criativa:
285 inscritas/ 216
trabalhos
1º Escalão: 128 trabalhos
2º Escalão: 88 trabalhos
Alunos envolvidos:
327.085 alunos
https://frutasevegetais.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Escolas Premiadas- 1º Escalão

https://frutasevegetais.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Escolas Premiadas- 2º Escalão

https://frutasevegetais.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

3 Desafios UHU 2019

DesafioNº de trabalhos
Calendário 208 (97 fase 1);11(fase2)
Maquete 49
Infografia 6

Calendário do Mar| Maquete do Mar| Infografia
Número de escolas inscritas: 224
Alunos Envolvidos:

74.274 alunos

https://desafiouhu.abae.pt/projeto-2019/

37

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

EXEMPLOS

Desafio Nº de trabalhos
Calendário 208 (97 fase 1);11(fase2)
Maquete 49
Infografia 6

https://desafiouhu.abae.pt/projeto-2019/

38

Desafio UHU
208 Calendários

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

6 Infografias

Desafio UHU
49 Maquetes do Mar

Desafio Nº de trabalhos
Calendário 208 (97 fase 1);11(fase2)
Maquete 49
Infografia 6

https://desafiouhu.abae.pt/projeto-2019/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Vídeo Desafio Prio

Uma Gota de Água
Uma Gota de Óleo

https://youtu.be/QGv6Mchr8vI
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Uma Gota de Água
Uma Gota de Óleo
Modalidades
Histórias coletivas
História em BD
Vídeo-campanha
Cartaz

Nº trabalhos
64
68
27
39

História Coletiva| História BD |Vídeo-campanha | Cartazes
Número de escolas inscritas: 195 | Nº de trabalhos: 198
Alunos envolvidos: 58.997 alunos
https://oleosalimentaresusados.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

64 trabalhos

Histórias Coletivas
(JI e 1º ciclo)

https://oleosalimentaresusados.abae.pt/

42

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

68 trabalhos

História BD
(2º e 3º ciclo)

https://oleosalimentaresusados.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

27 trabalhos

https://oleosalimentaresusados.abae.pt/

44

Videocampanha
(sec. e sup.)

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

39 trabalhos

Cartaz
(todas as idades)

https://oleosalimentaresusados.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Brigada da Floresta

As Árvores da Minha Escola Hand Print pela Floresta
Árvores da Minha Escola:
245 inscrições/111 trabalhos

https://brigadadafloresta.abae.pt
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Viveiro Florestal:
68 inscrições /31 trabalhos
Outra Atividade Handprint:
42 inscrições/13 trabalhos

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19
EXEMPLOS

Árvores da Minha Escola

https://brigadadafloresta.abae.pt

47

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Handprint pela
Floresta

https://brigadadafloresta.abae.pt
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Nº de escolas inscritas: 110
Trabalhos apresentados: 23

Suspeitos do Costume

1º Lugar: Colégio-Creche N.S. Bonança do Candal

2º Lugar: Colégio O Sossego da Mamã

3º Lugar: Escola EB 2,3 General Humberto Delgado

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/os-suspeitos-do-costume/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Nº de escolas inscritas: 46
Trabalhos apresentados: 8

Caça às Microesferas

1º Lugar: Escola Básica de S. Tomé de Negrelos
2º Lugar: Escola Básica de Arões - Santa Cristina

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/caca-as-microesferas/
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3º Lugar: Externato Infante D. Henrique

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Poster Eco-Código

608 Inscrições
Prémio júri: Modalidade Póster em cartolina (378)
Prémio comunidade virtual: Modalidade Póster em cartolina + Póster digital (126)

https://ecocodigo.abae.pt/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Hortas Bio nas Eco-Escolas
435 Escolas inscritas
Hortas Pequenas (até 50m2) – 212
Hortas Grandes (superior a 50m2) – 50
Alunos envolvidos: 114.995 alunos

https://hortasbio.abae.pt
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19
Hortas Bio nas Eco-Escolas

Calendário da Horta – 36 trabalhos

“Sementário” – 37 trabalhos

https://hortasbio.abae.pt
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

A Loja vai à Horta

Este projeto decorre de uma nova parceria entre a ABAE | Programa
Eco-Escolas e o AKI, e pressupõe a geminação entre uma Eco-Escola
participante nas “Hortas Bio nas Eco-Escolas” e uma Loja AKI.
https://hortasbio.abae.pt
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20 escolas intervencionadas com sucesso em 2019 + 10
em processo para 2020

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Hortas Bio nas Eco- Escolas

20
“Casamentos
perfeitos”

https://hortasbio.abae.pt

Alverca - EB Dom Martinho Vaz de Castelo Branco
Bragança - Escola S/3 Emídio Garcia
Castelo Branco
Escola Básica e Secundária de Alcains
Chaves -Escola EB 2,3 de Boticas (não há escola mais perto)
Évora
-Escola EB do Chafariz d'El Rei
Expo
-Escola Básica Damião de Góis
Faro
Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve
Figueira da Foz
-Escola EB 1 de Viso
Funchal -Escola EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia
Leiria
-Escola EB 3/ Secundária Afonso Lopes Vieira
LoureShopping
- Associação O Saltarico
Mafra
-Escola Básica Hélia Correia
Mafra
-Escola Básica n.º 1 da Venda do Pinheiro
Mafra
-Jardim de Infância Beatriz Costa - Charneca
Sacavém -Escola Secundária de Sacavém
Santa Maria Feira Escola Básica Fernando Pessoa
Santarém -Escola Básica Alexandre Herculano
Setúbal -Escola Básica Bairro Afonso Costa
Viseu
- Escola EBI/S Jean Piaget (Viseu)
Colombo Escola Pedro Santarém
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Alimentação Saudável e Sustentável
257 Escolas inscritas
Trabalhos desafio Brigada da Cantina
(todos os escalões) – 34
Apoiam o Projeto Alimentação Saudável e
Sustentável

Apoiam as provas Eco-Cozinheiros 2019

Trabalhos desafio Painel dos Alimentos
(todos os escalões) – 56
Trabalhos desafio Alimenta a tua
criatividade (1º escalão) – 33
Alunos envolvidos: 72.126 alunos

https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/
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Alimentação Saudável e Sustentável
Eco-ementas (2º e 3º escalão) – 35
Eco-cozinheiros (2º e 3º escalão) – 29 equipas
Apoiam o Projeto Alimentação Saudável e
Sustentável

Equipas premiadas em 2018/19

Apoiam as provas Eco-Cozinheiros 2019

https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/
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Alimentação Saudável e Sustentável
Vídeo provas Eco-Cozinheiros

Apoiam o Projeto Alimentação Saudável e
Sustentável

Apoiam as provas Eco-Cozinheiros 2019

https://youtu.be/qmuMEcZmaVc

https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/
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Eco-Escolas 2018/19 | Balanço de atividades

17/09/2019

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Alimentação Saudável e Sustentável
Eco-Festas

Apoiam o Projeto Alimentação Saudável e
Sustentável

Apoiam as provas Eco-Cozinheiros 2019

Lançado pela primeira vez, pelo Programa Eco-Escolas, concretiza-se pela
atribuição do SELO “ECO-FESTAS”.
O principal objetivo é alertar para a importância de encarar os eventos
escolares como um momento privilegiado de comunicação à comunidade
sobre preocupações ambientais e responsabilidades da escola enquanto EcoEscola. Candidataram-se 10 escolas.

https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/
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Eco-trilhos

Nº de escolas inscritas: 48 | Trabalhos apresentados: 15

Trilhos realizados / tema
Mar – 8 | Floresta – 5 | Outros - 2
https://brigadadafloresta.abae.pt/eco-trilhos-floresta/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19
EXEMPLOS

Nº de escolas inscritas: 48
Trabalhos apresentados: 15

Eco-trilhos

https://brigadadafloresta.abae.pt/eco-trilhos-floresta/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19
EXEMPLOS

https://brigadadafloresta.abae.pt/eco-trilhos-floresta/
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Eco-trilhos

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Brigada da Monitorização
Eletricidade: 541 registos
Gás: 250 registos
Água: 579 registos

Número de escolas inscritas: 663 (40,5%)
132 participam desde 2015/2016
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/brigada-da-monitorizacao/
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Brigada da Monitorização
Exemplo: Escola EB 2,3 de Vila Velha de Ródão

Consumo de água em 2018 (jan. a junho) 472 m3
Consumo de água em 2019 (jan. a junho) 417 m3
Poupança no consumo de água de 2018 para 2019 de 55 m3
Consumo de eletricidade em 2018 (jan a maio) 32 422 kwh
Consumo de eletricidade em 2019 (jan a maio) 31 083 kwh
Poupança no consumo de eletricidade de 2018 para de 2019 de 1 339 kwh

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/brigada-da-monitorizacao/
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PROJETOS E DESAFIOS
DE OUTROS PARCEIROS
DIVULGADOS
À REDE ECO-ESCOLAS
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PROJETOS E DESAFIOS DE OUTROS PARCEIROS DIVULGADOS À REDE ECO-ESCOLAS 2018-19
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O Pinto vai à Escola
Quinze Eco-Escolas da
zona de Lisboa
receberam o projeto “O
pinto vai à escola”,
dinamizado por
investigadoras do
Instituto Nacional de
Investigação Agrária e
Veterinária (INIAV) com
o objetivo de contribuir
para a conservação das
raças de galinhas
portuguesas.

https://iniav.pt

https://lifestyle.sapo.pt/familia/noticias-familia/artigos/o-pinto-vai-a-escola-15-escolas-aprenderam-a-identificar-as-racas-dasgalinhas-portuguesas?fbclid=IwAR0SIHjq0QPUdI4k4Yi-NdsmtirI6z8qMCQLkSMsptkpMRFBaCV-GcGn940
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O pinto vai à Escola
Agrupamento
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira
da Foz
Agrupamento de Escolas Fernando Namora
Agrupamento de Escolas D. Maria II
Agrupamento de Escolas D. João II
Agrupamento de Escolas Visconde de Juromenha
Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva
Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos
Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade
Agrupamento de Escolas Prof Ruy Luís Gomes
Agrupamento de Escolas Prof Ruy Luís Gomes
Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde
Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Portela
Ag. de Escolas do Alto dos Moinhos - Terrugem

https://iniav.pt
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Município
Figueira da Foz
Amadora
Sintra
Lisboa
Sintra
Sintra
Sintra
Entroncamento
Almada
Almada
Almada
Almada
Almada
Sesimbra
Oeiras
Sintra
Lisboa
Porto

Nome da Escola
Escola Básica João de Barros
Jardim de Infância Nº2 da Brandoa
Escola Básica e Secundária Gama Barros
Escola Básica Rainha D. Leonor de Lencastre
Escola Básica Visconde de Juromenha
Escola Básica Professor Agostinho da Silva
Escola Básica Escultor Francisco dos Santos
Escola Secundária do Entroncamento
Escola Básica n.º 1 do Laranjeiro
Escola EB1/JI do Alfeite
Escola EB Alexandre Castanheira
Escola EB1/JI do Pragal
Escola EB1/JI Feliciano Oleiro
Escola do Casal do Sapo
Escola EBI/JI Sophia de Mello Breyner
Escola Básica do Alto dos Moinhos
Colégio Valsassina
Grande Colégio Universal

Projeto piloto para o ensino Básico e Secundário
Incubação de ovos de galinhas das 4 raças autóctones, (Amarela,
Branca, Pedrês Portuguesa e Preta Lusitânica) durante 21 dias.
18 Eco-Escolas interessadas 15 ENVOLVIDAS EM 2019

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Dark Skies Rangers
Concurso Desenhos

http://dsr.nuclio.pt/

12 Premiados de 5 escolas, 3 das quais Eco-Escolas:
Escola Pátio da Inês
Escola Básica n.º 2 de São Caetano
Escola Básica n.º 1 de São Caetano
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

AquaQuiz

https://www.aquaquiz.pt/

70

As escolas mais pontuadas são, todas
elas, Eco-Escolas.

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Carro de Sonho 2019

https://www.toyota.pt/world-of-toyota/campanhas/carro-de-sonho-alunos.json
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Da Terra para o Mar –
Um Mergulho na Conservação

Peixico, peixe de plástico.

A foca Amélia.

A Escola Básica e Secundária de Canelas, foi premiada em
ambas as categorias.
https://www.zoo.pt/pt/educar/cn-escolas/
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DESAFIOS e PROJETOS
INTERNACIONAIS

73

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

GAD

Número de escolas inscritas: 148

globalactiondays.abae.pt
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Número de publicações : 365

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Global Action Days
Publicações

171

194

Novembro
Abril

Número de escolas inscritas: 148
globalactiondays.abae.pt

Número de publicações : 365
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

I´VE GOT THE POWER

https://www.facebook.com/312241182148353/videos/845581169121300/

Número de escolas inscritas: 148

globalactiondays.abae.pt
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Número de trabalhos : 365

GAD

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

GAD

EXEMPLOS

Número de escolas inscritas: 148

globalactiondays.abae.pt

Número de trabalhos : 365
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

9 planos de Aula submetidos
Prazos:

Julho de 2019 – Submissão dos planos de
aula (até 3 p/Professor).
Julho e Agosto de 2019 – Melhoria dos
planos de aula através de feedback e
comentários de um comité de especialistas.
Setembro de 2019 – Finalização dos planos
de aula e comunicação aos professores.
Outubro de 2019 – Apresentação final dos
Planos de Aula.

Prémio:

Participação na “Reunião Internacional de
Operadores Eco-Escolas” a ser realizada na
Holanda.
Reconhecimento por contribuir para os
planos de aula da publicação internacional.
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

ClimACT

Recursos para a rede Eco-Escolas

https://ecoescolas.abae.pt/climact/2018-19/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

ClimACT

Recursos para a rede Eco-Escolas

https://ecoescolas.abae.pt/climact/2018-19/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

ClimACT - APP

https://ecoescolas.abae.pt/climact/2018-19/
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Idiverse

OBJETIVOS
COORDENAÇÃO

•Explorar, testar e partilhar abordagens,
metodologias e técnicas inovadoras;
• Envolver as comunidades em soluções colaborativas;
• Incentivar o pensamento crítico e criativo;
• Promover a partilha de boas práticas.

https://idiverse.eu
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PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Idiverse
ABAE tem como missão:
• Apoiar na definição e planeamento das atividades
a realizar, procurando incorporar e/ou adaptar as
ações já realizadas pelas Eco-Escolas para este fim
COORDENAÇÃO

• Promover o projeto junto das Eco-Escolas das ilhas
• Elaborar um guia com a metodologia de trabalho a
adotar para a realização dos trilhos pela ciência
(roadmap).

https://idiverse.eu
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PROJETOS
COM OS MUNICÍPIOS
(e Freguesias…(?))

84

PROJETOS E DESAFIOS ECO-ESCOLAS 2018-19

Projetos com os municípios

Rota da Cidadania

O Mar começa aqui
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PROJETOS E DESAFIOS AOS MUNICÍPIOS E ÀS SUAS ECO-ESCOLAS 2018-19

MUNICÍPIOS PILOTO:
Braga
Vila Nova de Famalicão
Viseu

INSCRITOS:
6 Municípios
Mais de uma dezena
demonstrou
interesse, mas
apenas 6 se
inscreveram.
ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/rota-da-cidadania/
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Rota da Cidadania

PROJETOS E DESAFIOS AOS MUNICÍPIOS E ÀS SUAS ECO-ESCOLAS 2018-19

• Incentivar à prática de uma cidadania
participativa e colaborativa, assente nos
direitos, deveres e responsabilidades de
cada um dos intervenientes, na reflexão
crítica sobre a qualidade ambiental da
escola e sua envolvente.
• Mobilizar para a procura e proposta de
soluções que visem melhorar a qualidade
de vida do município.
• Valorizar o papel da participação das
crianças e jovens, comunidade educativa e
sociedade civil nos processos de
desenvolvimento, bem como a coerência
entre pensamento e ação, participação e
cooperação.
• Promover a mobilidade sustentável.
ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/rota-da-cidadania/
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EXEMPLO:

V. N. de Famalicão

PROJETO APROVADO:
Mobilidade Sustentável
para o Campus Escolar
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Rota da Cidadania

PROJETOS E DESAFIOS AOS MUNICÍPIOS E ÀS SUAS ECO-ESCOLAS 2018-19

https://ecoescolas.abae.pt/o-mar-comeca-aqui/
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LAGOA (ALGARVE)

CASCAIS
TORRES NOVAS

SINTRA
90

2019-2020

91

DIA BANDEIRAS VERDES 2019

92

Até 2030,
•aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as
capacidades para o planeamento e gestão de
assentamentos humanos participativos, integrados e
sustentáveis, em todos os países

TEMA DO ANO 2020

•reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas
cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade
do ar, gestão de resíduos municipais e outros

“Comunidades sustentáveis”(?) •proporcionar o acesso universal a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente
- Água
para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com
- Resíduos
deficiência
- Energia
•aumentar substancialmente o número de cidades e
- Espaço Exterior…
assentamentos humanos que adotaram e implementaram
políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência
dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, resiliência a desastres

93

•Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos, e melhorar
as condições nos bairros de lata
•Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para
todos, melhorando a segurança rodoviária através da expansão da rede de transportes públicos, com especial atenção
para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
•Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planeamento e gestão de
assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países
•Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o património cultural e natural do mundo
•Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir
substancialmente as perdas económicas diretas causadas por essa via no produto interno bruto global, incluindo as
catástrofes relacionadas com a água, focando-se sobretudo na proteção dos pobres e das pessoas em situação de
vulnerabilidade
•Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade
do ar, gestão de resíduos municipais e outros
•Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente
para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência
•Apoiar relações económicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o
planeamento nacional e regional de desenvolvimento
•Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos que adotaram e implementaram
políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas,
resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Enquadramento para a Redução do Risco de
Desastres de Sendai 2015-2030, a gestão holística do risco de desastres em todos os níveis
•Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções
sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais
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• Seminário Nacional Eco-Escolas 2020
• Dia Bandeiras Verdes 2020
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1996- 2021
96

Declaração dos 25 anos Eco-Escolas

National Operators Meeting | Dez 2018

VISITAS | AUDITORIAS
ECO-ESCOLAS 2018-19
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OBRIGADA
pela vossa atenção
98

EQUIPA ECO-ESCOLAS
margarida

Margarida Gomes

Tania

Tânia Gonçalves

99

renata

Renata Gonçalves

Giovanni

Giovanni Giorgetti

Patricia

Vanessa

Patricia Ribeiro

Vanessa Santos

Pedro

Pedro Gonçalves

Pedro L

Pedro Lázaro

ANEXO 2
Jovens Repórteres para o Ambiente Balanço do ano 2018/19

- Ata da reunião com a Comissão Nacional JRA
- Síntese das Atividades apresentada na reunião

Ata da Reunião da Comissão Nacional JRA
12 julho de 2019 | ABAE Lisboa

Participantes
Entidade
APA
ICNF
Jornalista
DGE
JRA Alumni
Rádio Miúdos
Freelancer
ADENE
SIC
Freelancer
ABAE
ABAE
ABAE

Nome
Augusto Serrano
Rui Queirós
Mónica Ribau
Helena Gil
Sílvia Carapeto
João Pedro Costa
Rita Rocha
Inês Mendes
Inês Rodrigues
Filipa Murta
Margarida Gomes
Vanessa Santos
Pedro Gonçalves

A avaliação dos trabalhos foi realizada previamente e contou com a contribuição de
Carla Tomás do Expresso, Luís Ribeiro da Visão, Vera Moutinho do Público, Fábio
Rodrigues da Fórum Estudante, José Figueiras (fotógrafo freelancer) e Cláudia
Santos da Olhares. Vera Novais do Observador e Carla Silva da Direção Regional do
Ambiente dos Açores acompanharam a reunião por videochamada.

Ordem de trabalhos
1. Informações e balanço do ano letivo 2018/19
2. Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA; avaliação dos trabalhos
3. Preparação do próximo ano letivo e outros assuntos

Resumo da reunião
PONTO 1. Informações e balanço do ano letivo 2018/19
A reunião iniciou-se com uma apresentação sobre as principais atividades desenvolvidas
durante o ano letivo no âmbito do Programa (balanço). [VER APRESENTAÇÃO NESTE LINK:
http://tiny.cc/m2bdaz ]
De realçar a realização de 3 Missões (Mini-missão Seminário Eco-Escolas, MissãoEx-situ e
Missão Internacional de Coruche), para além do Seminário Nacional que decorreu em Viseu
em novembro e da presença na COP24.
Relativamente ao concurso Reportagem do mês, foram distinguidas este ano premiadas 11
reportagens
No que diz respeito ao International YRE Award (Concurso Internacional onde participam
os 36 países da rede Young Reporters for the Environment) Portugal foi este ano premiado
com 4 reportagens.

PONTO 2. Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA; avaliação dos trabalhos
De um total de 290 reportagens publicadas este ano letivo, foram submetidas 81
reportagens a concurso. Sendo que a nível de participação ativa houve o número de escolas
inscritas (85) e de alunos freelancers (18). O distrito do Porto é aquele que possui mais
escolas e o concelho do Porto o que tem mais trabalhos publicados. O tema de eleição dos
jovens é biodiversidade, foram publicados cerca de 50 trabalhos dentro desta temática.
Antes de se apurarem e discutirem os trabalhos vencedores, nas várias categorias, Vera
Novais, salientou a falta de qualidade dos artigos, numa forma geral. Tendo sugerido que os
alunos enviassem os trabalhos para revisão e acompanhamento para a coordenação
nacional do Programa. Sugeriu ainda que os trabalhos enviados pudessem ser
reencaminhados para alguns dos elementos do júri. Por sua vez, João Pedro Costa propõe
que se realizem tutoriais curtos, em vídeo, para elucidar os alunos sobre algumas questões
sobre as quais ainda persistem muitas dúvidas.
Foram no conjunto dos escalões e categorias premiados este ano 34 trabalhos.
Ver trabalhos premiados neste link>>>>
3. Outros assuntos
Margarida Gomes anunciou ainda que, no próximo ano, o Seminário Nacional terá
lugar na cidade de ílhavo, no Museu Marítimo, e convidou os ausentes e presentes
na reunião a colaborarem através da realização de ações de formação/workshops
para os participantes, tendo desafiado Mónica Ribau, Vera Novais e Rita Rocha para
um workshop sobre “comunicação em ciência”.
João Pedro Costa foi convidado a criar/pensar numa formação sobre Rádio para
uma nova categoria a integrar o Concurso Nacional JRA no próximo ano letivo.

Questionada por Margarida Gomes, sobre a possibilidade de alguns JRA visitarem a
SIC, Inês Rodrigues ficou de confirmar a possibilidade. João Pedro Costa mostrou-se
disponível para a realização de um programa com os JRA na Rádio Miúdos.
Surge ainda a ideia de realizar workshops on-line (via Zoom, por exemplo), que
careçam de inscrição prévia, onde estariam dois ou 3 jornalistas para esclarecer
alunos e professores envolvidos no projeto. Bem como a criação de uma parceria ou
apadrinhamento com um profissional na área do jornalismo local de forma apoiar a
escola no projeto.
Vera Novais referiu durante a reunião a possibilidade de, caso consiga reunir tempo
trabalhar em documentação a distribuir aos jovens no próximo Seminário e/ou
análise de trabalhos a concurso.
Margarida informa ainda que, no próximo ano estão previstas duas missões: Missão
no Rock in Rio Lisboa (a confirmar) e a Missão Açores (está em preparação uma
proposta Erasmus para financiamento aguardando-se também o apoio do Governo
Regional dos Açores).
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JOVENS REPÓRTERES PARA O AMBIENTE
2018/2019
Reunião Júri Nacional JRA
12-07-2019

1

Participação | escolas e freelancers
Utilizadores Ativos 2018/19

18

85
Freelancer

Professor

2

1

17/09/2019

Publicações 2018/19 | idade
274

Reportagens por Escalão

31

122

121
11-14

15-18

19-21

3

Distribuição Regional: Distrito
Nº de Reportagens por Distrito 2019
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Funchal
Grandola
Mafra
Mangualde
Ovar
Ponta Delgada
Santa Maria da Feira
Seixal
Vila Verde
Almada
Cascais
Marinha Grande
Matosinhos
Olhão
Vendas Novas
Arouca
Paredes
Caldas da Rainha
Ílhavo
Torres Vedras
Castelo Branco
Sertã
Penafiel
Alcobaça
Faro
Maia
Sintra
Odivelas
Vila Nova de Famalicão
Viseu
Sobral de Monte Agraço
Santo Tirso
Lisboa
Vila Nova de Gaia
Braga
Porto
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Nº de Reportagens por Município
35

Nº de Reportagens por Município 2019
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Atividades de Formação

6

3
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Seminário JRA Viseu

7

Seminário JRA Viseu

8

4
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Embaixadores JRA

9

Semana Sentir a Amazónia em Portugal

https://www.instagram.com/p/BxPwvuxHjsz/

10

5

17/09/2019

Collaboration

- Portugal: maior
participação em equipas
de colaboração
internacional > 15
- 2 trabalhos premiados na
categoria Collaboration

11

Missões
12

6

17/09/2019

Missão JRA Seminário Eco-Escolas

13

Missão JRA Ex-situ

14

7

17/09/2019

Missão JRA Internacional Coruche

15

Missão Internacional COP 24
16

8

17/09/2019

YRE National Operators
Meeting - Shangai

17

Desafios e Concursos
18

9

17/09/2019

Reportagem do Mês

11 reportagens selecionadas de Janeiro a Maio.

19

Reportagem do Mês

20

10
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#PlanetorPlastic

21

Friday for Future | Lisboa

22

11
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25 anos de Young Reporters for the Environment

23

24

12

17/09/2019

Concurso Internacional JRA
- Selecionados

25

Concurso Internacional JRA
- Premiados

26

13
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Reportagens: 296
- 140artigos
-110 fotos
- 45 vídeos
Campanha: 15 vídeos; 6 fotografias
Planet or Plastic: 46
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Publicações 2018/19 | temas
Nº de Reportagens por Tema

Reportagens por Modalidade
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Artigo

Fotografia

Video
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2019-2020
29

Seminário Nacional JRA
Ílhavo - 8 a 10 de
novembro
• 1.Mar/Ria
- Algaplus (Horta da Ria-Salicórnia)
- Ostras
- APARA - Associação de Pesca Artesanal da Região de
Aveiro (Falar com o presidente)
• 2. Cerâmica
- Vista Alegre (Professores)
• 3. Bacalhau e a sua Indústria
- Seca do Bacalhau
- Navio pesqueiro no ativo
- Navio Santo André (Museu)
• 4. Pesca como principal atividade económica
- Comunidade piscatória
- Mercado
• 5. Mobilidade Sustentável
- Escola Secundária das Gafanha da Nazaré
• 6. Gastronomia
- Pão Doce e Padas (Professores)

30

15

17/09/2019

Missões 2020

31

Missões 2020

32

16

ANEXO 3
ANEXO 3 – Boletins síntese de atividades relativas ao vários programas
coordenados por mim, na ABAE – dirigidos a escolas e a autarquias, por ordem
cronológica:
-

Boletim TerrAzul nº43 | Edição Eco-Escolas | setembro 2018
Boletim TerrAzul nº44 | Edição JRA | novembro 2018
Boletim TerrAzul nº45 | Edição ECOXXI | novembro 2018
Boletim TerrAzul nº46 | Edição Eco-Escolas | janeiro 2019
Boletim TerrAzul nº47 | Edição Eco-Freguesias XXI | junho 2019

Destaques:
• Dia das Bandeiras Verdes - Pombal
• Aconteceu no ano letivo 2017/18

• Novo tema do ano 2018 - Mar
• Desafios 2017/18

de 2018
Distribuição Gratuita

Pombal, 4 de outubro

Editorial

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional Eco-Escolas

ES PE CIAL

Seminário Nacional 2019| Lagoa

E CO-E SCOL AS

|

EDICÃO

TERRAZUL

ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA

Em 2018/19 novos desafios e recursos com
especial enfoque nos temas do ano — Mar e
Floresta —procurarão motivar, apoiar e
inspirar as escolas .
Educar para uma cidadania ativa e interventiva na área da sustentabilidade, é o principal objetivo do Eco-Escolas, cujo trabalho se
baseia na aprendizagem centrada no aluno,
e no desenvolvimento de projetos dentro ou
fora do currículo, com impacto na escola, na
família, e na comunidade.
Numa época em que a educação para a cidadania se generaliza no sistema educativo,
com “espaço” e “tempo” na estrutura curricular, o Eco-Escolas apresenta-se assim
como uma ferramenta testada, ao serviço
das escolas, para a concretização de forma
consistente e integrada.

Em 2019, o Seminário Nacional Eco-Escolas, terá
lugar no Algarve, na cidade de Lagoa. Irá decorrer
de 18 a 20 de janeiro no Centro de Congressos do
Arade. O seminário é um evento anual que tem como principais objetivos, reunir os professores coordenadores do Programa Eco-Escolas, assim como
técnicos dos municípios. Nestes 3 dias são lançados
desafios e concursos, é facultada formação teórica
e prática e é explicada a metodologia do Programa
Eco-Escolas.

Dia Bandeiras Verdes 2018

O Dia das Bandeiras Verdes irá decorrer este
ano em Pombal, no dia 4 de outubro, na Expocentro. Estima-se a presença de cerca de 4000
pessoas, entre alunos, professores, parceiros e
representantes de municípios e comissão nacional. A Bandeira Verde simboliza a preocupação e
compromisso com a sustentabilidade, e reconhece o esforço e empenho revelado pelas escolas
que trabalharam enquadrados na metodologia do
Eco-Escolas. Neste dia de festa, as crianças e
jovens terão a oportunidade de participar em
atividades, apresentar projetos e receber prémios. O dia culmina com a Gala Eco-Escolas, no
final da qual as escolas receberão a sua Bandeira.
Nesta edição:
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Seminário Nacional 2019 em Lagoa
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Dia das Bandeiras Verdes 2018
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Artigo SPEA | Aves Marinhas
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Desafios Eco-Escolas 2017-18

8-11
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Eco-Escolas em Números
Eco-Escolas é um programa
internacional
da
“Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal
desde 1996 pela ABAE.
Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola,
no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

Em 2017/18
inscreveram-se
1625 escolas,
mais 94 que no
ano de 2016/17
Foram
galardoadas
1438 escolas,

mais 74 que em
2016.

Eco-Escolas em Números (2018)

Alunos:
1042.877 abrangidos e 434.090 diretamente envolvidos
Professores:
+ de 10.000 abrangidos e 3.320 professores diretamente
envolvidos

Escolas inscritas:
1.625 (+94 do que em 2017) . Renovaram inscrição: 85,9%
Escolas galardoadas:
O programa é coordenado a nível internacional, 1.438 (+74 escolas do que em 2016).
nacional, regional e de escola. Esta coordena- Concretização de 71,4%
ção multinível permite a confluência para objeti- Municípios
vos, metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola relati- - com escolas: 233 inscritas ; 219 galardoadas
vamente aos seus alunos e caraterísticas do - parceiros no Programa Eco-Escolas: 220
meio envolvente.
Municípios com mais escolas galardoadas :
Para além do apoio das pessoas e instituições
SINTRA 55, TORRES VEDRAS 52, VILA NOVA DE GAIA
da Comissão Nacional, o Eco-Escolas conta
46, GUIMARÃES 42, GONDOMAR 38,FUNCHAL 34,
ainda com a parceria de vários municípios e
ÍLHAVO 31, AVEIRO 29, LISBOA 28, MARCO DE CANAapoios específicos de mecenas para algumas
VESES 25 , PORTO 24, OLIVEIRA DE AZEMÉIS 23,
das suas atividades. Fornece ainda metodoloMAFRA 23, AMADORA 22, CÂMARA DE LOBOS 21, OEIgia, formações, materiais pedagógicos, apoios
RAS 20, ÉVORA 20
e enquadramento ao trabalho desenvolvido
pela escola.

Eco-Agrupamentos 2017/18
Existem atualmente 47 Eco-Agrupamentos (onde todas
as escolas que o integram são Eco-Escolas). Serão distinguidos no dia 4 de outubro: 12 agrupamentos do Porto, 10
em Aveiro, 8 em Lisboa, 5 em setúbal, 4 em Coimbra, 3
em Braga e 1 nos distritos de Évora, Guarda, Viana do
Castelo, Santarém e na Região Autónoma do Açores. Sintra é o concelho do país com maior número total de escolas (55) e de Eco-Agrupamentos (6). O maior EcoAgrupamento, a nível nacional, é composto por 13 escolas, localiza-se em Miranda do Corvo: Agrupamento de
Escolas de Miranda do Corvo.

O Agrupamento de Miranda do Corvo conta com 13
Eco-Escolas, é o maior eco-agrupamento do país

Escolas Madrinhas
Este ano, pela primeira vez, serão reconhecidas 15 Escolas Madrinhas.
Estas escolas, já com muita experiência na implementação do Programa Eco-Escolas, ajudaram e apoiaram outras que o estão a desenvolver pela primeira vez.
Os professores coordenadores das Escolas madrinhas vão dando indicações sobre a metodologia dos 7 passos, tiram dúvidas aos novos
coordenadores sobre o funcionamento da plataforma, alertam para o
cumprimento de prazos, entre outras.
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Formações Eco-Escolas 2017/18
Reunião com Diretores de Agrupamento 2018
Esta ação, dirigida aos Diretores(as) de Escola/Agrupamento visou, entre
outros objetivos:
• debater o enquadramento estratégico da educação ambiental para a
sustentabilidade no contexto da educação para a cidadania, flexibilidade
curricular, aprendizagem baseada em projetos, valores e competências
integrantes do perfil do aluno do século XXI, com especial destaque para
a área de pensamento crítico e criativo;
• conhecer experiências de implementação da cidadania e flexibilidade
curricular durante o ano letivo 2017/18 em Eco-Escolas que integraram o
grupo das escolas piloto;
• informar sobre os requisitos de tempo e perfil do coordenador(a) de
Educação para a Cidadania e/ou coordenador(a) Eco-Escolas;
O evento decorreu, no dia 24 de julho, no auditório da • dar a conhecer aspetos relativos à implementação do Programa EcoEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e Escolas em Portugal, nomeadamente oferta formativa, projetos disponícontou com a presença de 400 participantes.
veis para a rede de escolas, eco-agrupamento etc.

Sessão Eco-Campus na Universidade Nova de Lisboa
A Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa acolheu no dia 4 de
julho, entre as 14h30 e as 16h30, uma sessão de sensibilização
e esclarecimento do programa Eco-Escolas dirigida às unidades
orgânicas da NOVA. Na sessão, que contou com cerca de 40
participantes, foi apresentado o programa Eco-Escolas pela coordenadora nacional, Dra. Margarida Gomes; a experiência do 1º
EcoCampus pelo Hospital Universitário de Cork (Irlanda), numa
sessão Skype com Maria Kirrane; o trabalho desenvolvido pela
Nova Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, apresentado pela Professora Doutora
Ana Isabel Moura Santos. A sessão contou também com a participação via Skype do CEO da Foundation for Environmental Education (FEE), Dr. Daniel Schaffer, que apresentou os objetivos e
as estratégias internacionais para a capacitação das universidades e outras instituições do ensino superior.
Formação de Professores em Guimarães

Seminário Nacional Eco-Escolas
O Seminário Nacional é
destinado a professores,
técnicos de municípios
que trabalham com o programa e profissionais que
estejam ligados à educação ambiental. Decorreu
em Guimarães entre 26 e
28 de janeiro. O evento
O seminário contou com mais de 400 proporciona a partilha e
participantes
troca de experiências; divulgação dos projetos/desafios/iniciativas que serão desenvolvidos
durante o ano letivo, assim como, fornecer informação sobre o
tema do ano.

Encontro Eco-Universidades na reitoria de Universidade Nova de
Lisboa
Formação creditada

Projeto Climact

Tal como aconteceu em 2017/18, irá decorrer uma ação
de 50h na modalidade b-learning, cujas sessões presenciais serão no Seminário Nacional Eco-Escolas entre os
dias 18 e 20 de janeiro, em Lagoa, Algarve.
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Aconteceu no ano letivo 2017/2018
Ações ABAE: alimentação saudável e sustentável
Decorreu na Escola Básica Armando Lucena, em Mafra, a 20
de outubro, mais uma ação enquadrada no projeto Alimentação
Saudável e Sustentável nas Eco-Escolas, organizada pela
ABAE com a presença da nutricionista Bárbara Oliveira.
Do programa desta ação constava uma apresentação teórica
sobre o tema, seguida de uma workshop prática de confeção
de “brigadeiros saudáveis”.
Estiveram presentes nesta iniciativa cerca de 120 alunos dos 6º
ano de escolaridade.
No dia 20 de

junho, a ABAE |

Reflorestação do Pinhal do Rei

Programa EcoEscolas,
marcou mais
uma vez
presença no
Encontro
Municipal de
Eco-Escolas em
Marco de

Canaveses.

Crianças e jovens a caminho do Pinhal do Rei

Workshop de Brigadeiros Saudáveis

No dia 12 de dezembro, a ABAE | Programa EcoEscolas participou numa ação de reflorestação na Mata Nacional
de Leiria. A iniciativa do Ministério de Educação – Secretaria de
Estado da Educação, organizada pelos municípios da Marinha
Grande e Leiria com o apoio do ICNF – Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, assinalou o lançamento do projeto
“A Floresta: uma sala de aula emocionante”, no âmbito
da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Participaram 400 jovens de 10 escolas dos dois municípios, do ensino
pré-escolar ao secundário, que plantaram cerca de 2500 árvores
de pinheiro-bravo, no talhão cedido pelo ICNF ao Ministério da
Educação.

No Dia da Árvore a ABAE associa-se a
Brigadas da Floresta
A ABAE fez-se representar pelo programa Eco-Escolas na Quinta do
Pisão, em Sintra, onde organizou um conjunto de atividades para os
jovens das escolas EB do Alto dos Moinhos e EB Alfredo da Silva, no
âmbito do projeto “Brigada da Floresta”.

2 mil crianças de Eco-Escolas celebram o
Dia do Ambiente em Cascais
No Dia Mundial do Ambiente, 2mil alunos de EcoEscolas dos concelhos de
Mafra, Sintra, Cascais e
Oeiras participaram em atividades no Parque Marechal Carmona, em Cascais.
Após um piquenique no
relvado do Parque, as criAtividades a decorrer no Parque Marechal
anças realizaram diversas
Carmona
atividades de sensibilização
ambiental, promovidas pelas várias entidades que incluíam, para
além das ABAE | Programa Eco-Escolas, a Sailors for the Sea, a
TratoLixo e a C. M. de Cascais.

Os jovens realizaram inúmeras atividades. entre eles o jogo da Espiral das
Alterações Climáticas

10º Encontro Eco-Escolas em Marco de
Canaveses
No dia 20 de junho, a
ABAE | Programa EcoEscolas marcou mais
uma vez presença no
Encontro Municipal de
Eco-Escolas em Marco
de Canaveses, organizado pelo Município,
que decorreu este ano
na Escola Profissional de Agricultura de Marco de Canaveses. Na sua 10ª edição, este encontro contou com
a participação de cerca de 2mil pessoas das várias EcoEscolas do concelho.
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Recursos ABAE 2018
Os Suspeitos do Costume
A exposição Os Suspeitos do Costume é o resultado das várias campanhas de monitorização
efetuadas nas praias portuguesas, no âmbito das atividades do Programa Bandeira
Azul. Durante essas ações, foi notória a predominância de certos itens e impôs-se uma reflexão sobre as suas origens, os seus impactos, os seus tempos de degradação e as formas de
os reduzir.

Os suspeitos são acompanhados pelas “penas de prisão”, ou seja, por peças em PVC, que
indicam o tempo de duração dos resíduos no mar. Estas peças devem ser colocadas junto à
exposição e ajudam a sensibilizar para o impacto dos resíduos.

Os suspeitos do Costume

Acompanham ainda a exposição folhetos com propostas de boas práticas, ou seja, recomendações de comportamentos do dia-a-dia que reduzam estes suspeitos do costume.
A exposição pode ser requisitada, por um período máximo de 15 dias, através
do contacto bandeira.azul@abae.pt . A sua requisição não tem custos associaA exposição
dos, para além do transporte.
“Os Suspeitos

Exposição Árvores Nativas de Portugal

A exposição tem circulado por escolas e municípios
de todo o país.

do Costume“ é o

Esta exposição itinerante é constituída por um conjunto
de 21 roll-ups de árvores nativas de Portugal, disponível para todas as escolas da rede Eco-Escolas, do
Continente e Regiões Autónomas.
Tem como objetivo dar a conhecer as árvores nativas
de Portugal à comunidade escolar e população em
geral e o seu papel no sistema climático, focando-se no
tema de valorização do território. A exposição será
acompanhada de um guia de exploração. De cada Rollup constará uma foto da espécie e detalhes da folha/flor/fruto, nome comum e científico, utilizações comuns e ainda um QR-code para “saber mais”. Solicitar
à ABAE através do ecoescolas@abae.pt

resultado das
várias
campanhas de

monitorização
efetuadas nas
praias

Portuguesas.

Espiral das Alterações Climáticas
A Espiral das Alterações Climáticas – Do CO2 ao O2” apresenta-se
como um jogo pedagógico, estimulante e apelativo que pretende
conduzir jovens, professores e toda a comunidade escolar a pensar
nas causas, consequências e em algumas medidas de adaptação e
mitigação das alterações climáticas, ao mesmo tempo que consolidam o seu conhecimento sobre esta problemática.
Atendendo a que a implementação dos 17 ODS pressupõe uma
partilha de esforços à escala global, entre todos os países e atores
públicos e privados, pretende-se com este jogo que cada jogador
assuma a posição de um país diferente, em função do seu esforço
para reduzir as emissões e conseguir limitar a subida da temperatura do planeta aos 2ºC ou, preferencialmente, 1,5ºC.

Conheça todos os recursos do Programa Eco-Escolas em:

Espiral das Alterações Climáticas

https://ecoescolas.abae.pt/recursos-eco-escolas/
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Artigo SPEA

Aves Marinhas
Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre e, do grupo das aves apenas
uma pequena percentagem se encontra
adaptada às condições marítimas.
As aves marinhas são constituídas por espécies que utilizam o meio marinho para se alimentar, sendo uma denominação utilizada
apenas para referir o tipo de habitat utilizado.
Tem características variadas a nível de comportamento e fisiologia, mas com adaptações
muito semelhantes ao meio marinho, o que
lhes confere a resiliência e capacidade de
sobreviver nesse meio. Uma dessas adaptações é a presença de glândulas excretoras de
sal (presente na Ordem Procellariiformes –
albatrozes e pardelas e Sphenisciformes pinguins) que ajudam a eliminar o excesso de
sal ingerido quando bebem água ou se alimentam. Outra característica bem evidente é
a presença de membranas interdigitais, fazendo destas aves umas exímias nadadoras,
pois muitas mergulham para apanhar as suas
presas.
Por norma, as aves marinhas são maiores
que as terrestres, passam grande parte do
ciclo de vida no mar, onde se alimentam e
estabelecem as rotas migratórias, exceto
durante as épocas de reprodução, altura em
que vêm a terra para encontrar parceiro e nidificar. Caracterizam-se por ter épocas de reprodução mais longas
(que podem durar até um ano, como no caso dos pinguins-rei) e por investirem mais tempo nos cuidados parentais. Quando em comparação com as aves terrestres,
estas aves começam a reproduzir-se bastante tarde como
acontece com as cagarras, que ocorrem em águas marinhas portuguesas. No entanto, as aves marinhas enfrentam diversos problemas de conservação, já que muitas
espécies viajam milhares de quilómetros em águas internacionais e por várias Zonas Económicas Exclusivas
(ZEE). Sabemos hoje que as aves marinhas são o grupo
mais ameaçado de extinção do mundo – entre as principais fontes de ameaça, no mar destacam-se as capturas
acidentais em artes de pesca e a poluição do meio marinho. Em terra, enfrentam o problema das espécies invasoras, nas colónias de reprodução. O desaparecimento
de algumas destas espécies de aves pode significar uma
rutura bastante grande no ecossistema marinho, pelo efeito em cadeia – menos predadores pode levar a um aumento das populações de espécies-presa (peixes e não
só) porque há espécies que deixam de ser consumidas,
passando a haver maior densidade destes e o ecossistema não se conseguir readaptar.

Funcionam como excelentes indicadores ecológicos do
estado de saúde dos oceanos, por serem bastante visíveis e relativamente fáceis de identificar - a maioria das
espécies são coloniais e reproduzem-se anualmente em
grandes números e em locais determinados e apresentam uma grande longevidade, sendo bastante sensíveis a
impactos ambientais cumulativos.
Assim, proteger as aves marinhas é uma das formas de
proteger os oceanos e de acordo com os 17 objetivos
estabelecidos para o Desenvolvimento Sustentável da
Agenda 2030, está contemplado um especificamente
para proteger a vida marinha. Nesse sentido, Portugal
tem vindo a dar alguns passos para concretizar esse
objetivo e, por deter terceira maior ZEE da Europa tem
uma responsabilidade acrescida em proteger e salvaguardar o meio marinho. Em novembro de 2012, a Comissão
Europeia apoiou oficialmente o Plano de Ação para as
Aves Marinhas, elaborado pela BirdLife Europa, com o
objetivo de reduzir a mortalidade deste grupo de aves por
captura acessória em artes de pesca.
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Este atlas contou com o esforço de seis
anos de trabalho, envolvendo 40 parceiros da BirdLife e a identificação dos locais prioritários para a conservação deste grupo de espécies, fundamental para
garantir a sua sobrevivência.

Em Portugal, destacam-se 65 espécies
para as quais existe informação compilada dentro da nossa ZEE, das quais fazem parte espécies migradoras e residentes. O Atlas das Aves Marinhas de
Portugal é o resultado de mais de oito
anos de trabalho, com base em censos
marinhos e costeiros, que permite hoje
conhecer melhor as aves marinhas que
ocorrem em Portugal. São ainda apresentados alguns aspetos históricos da
ornitologia marinha em Portugal e conservação deste grupo de aves no nosso
país, bem como alguns aspetos sobre
ecologia deste fascinante grupo de aves.
Para saber mais:
http://www.spea.pt/pt/participar/campanhas/avesmarinhas/
http://www.atlasavesmarinhas.pt/
https://www.berlengas.eu/

Artigo e infografia da autoria da Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves, SPEA.

Campanha ABAE “cada coisa no seu lugar”

A BirdLife tem lutado por este compromisso desde 2001.
Mais de 200.000 aves morrem todos os anos, vitimas de
capturas em artes de pesca (infografia), nomeadamente a
nível da pesca com palangre, em águas da EU, pelo que a
nível europeu tem vindo a ser testadas soluções de mitigação em palangre e redes de emalhar, conjuntamente com
os pescadores. Em Portugal, a SPEA tem trabalhado o tema
das capturas acidentais de aves marinhas na pesca desde
2008, em diferentes projetos, nomeadamente no Life Berlengas. Sabemos agora que as artes de pesca mais problemáticas nesta região são o palangre e as redes de emalhar
e as espécies mais vulneráveis incluem o alcatraz, a cagarra, a pardela balear e a torda-mergulheira. Estamos atualmente a testar medidas de mitigação, que uma vez implementadas a bordo evitem que as aves sejam capturadas.
Outro passo muito importante, foi a publicação online do
primeiro Atlas mundial das Áreas Importantes para as Aves
(IBA) marinhas, onde se identificam 3.000 áreas prioritárias
para a conservação deste grupo de aves, das quais 18 se
situam em Portugal.

Sabias que...globalmente são produzidos 11.000 cigarros por
minuto? … a cada ano, 8 milhões de toneladas de plástico
são atiradas ao mar? … são fabricadas 500 milhões de palhinhas por dia? ... um balão pode voar 2000 km antes de cair?
… na última década produziu-se mais plástico do que em todo
século XX e muito é lançado pela sanita?
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Desafios Eco-Escolas 2017/18
Todos os anos o Programa Eco-Escolas promove com a colaboração de diversos parceiros,
concursos/desafios/projetos para as suas escolas.

Desafio UHU

O desafio UHU surge de uma parceria entre o Programa Eco-Escolas e a UHU, reconhecendo a necessidade de aumentar o conhecimento e interesse pela biodiversidade nacional, no ano letivo 2017/18, deu-se particular enfoque ao ecossistema florestal.

Painel da Floresta
Propôs-se a produção de um painel, com recurso a colagens, que representasse um espaço florestal: os trabalho deveriam incluir mensagens relativas à Floresta.
O tema dos
desafios foi
“Nativas versus
Exóticas”. O

contributo de
cada escola

Centro Social Paroquial da Vera Cruz, Aveiro

Jardim de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil ,
Arganil

deveria fazer

menção a uma
espécie nativa
(autóctone) e a
outra exótica.

Colégio-Creche Nossa Senhora da Bonança
do Candal , V.N. de Gaia

Ecola EB do Chafariz d’El Rei, Évora

Conheça todos os painéis em: goo.gl/F6aYWY

Rota Postal da Floresta
As escolas participantes foram “geminadas” pela ABAE (máximo 4
escolas). Esta geminação teve como critérios a localização da escola
(em diferentes regiões do país) e as idades (faixas etárias semelhantes). O caderno foi preenchido pelo grupo da escola que participou na
atividade. O tema foi “Nativas versus Exóticas”.O contributo de cada
escola deveria fazer menção a uma espécie nativa (autóctone) e a
outra exótica, explicando a importância ecológica de ambas na sua
região. No caso da espécie exótica, ser também invasora, deveria ser
mencionada a forma como afeta o ecossistema.

O melhor caderno da Rota Postal foi o do
grupo G 20

Conheça todos os cadernos em : goo.gl/Z74PsK
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Geração Depositrão
Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto Geração Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e através deles a população
em geral, acerca da importância do adequado encaminhamento dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), pilhas e acumuladores. Na 10ª edição da Geração Depositrão desafiam-se as escolas a realizarem atividades de sensibilização para
a deposição correta dos REEE e pilhas em fim de vida, passando as escolas a funcionar
como ponto de recolha na sua zona envolvente.

Atividade de recolha
Escolas Premiadas Geração Depositrão 10
EB de sabóia nº1
Escola Secundária de Ponte de Sor

Mais peso TOTAL

Mais peso ALUNO

25198
21708,5

EB 1 de Cabanas de Tavira

13749

EB 2,3 Damião de Odemira

12320

EB1 de lamas

11466

JI de Casais de São Clemente

491,18

EB Sabóia nº1

419,97

EB 1 de Lamas

382,2

EB1 Cabanas de Tavira

335,34

EB1 de Loucão - Venade

146,69

Recolha de todos os tipos de
REEE (pequenos e grandes eletrodomésticos, equipamentos informáticos e lâmpadas) e pilhas/acumuladores. Após a recolha, os resíduos são pesados no
centro de consolidação e este peso
é comunicado pela ERP Portugal
no final de todas as fases de recolha (total de 2), a todas as escolas.
No caso de as escolas terem entidades geminadas, o peso recolhido
nestas entidades é somado ao da
escola respetiva.

Na 10ª edição
da Geração
Depositrão,
desafiam-se
as escolas a
realizar
atividades de

Atividades Criativas
As atividades criativas visam investigar, divulgar e sensibilizar, para a problemática dos resíduos elétricos e eletrónicos, recorrendo aos desafios adequados aos diversos níveis etários.
* Constrói o teu Depositrão (todos os graus de ensino)
*Mascote Carga Máxima: reutilização de materiais para recriar a personagem com a altura máxima de 1,50m.
* BD Carga Máxima na Floresta: 6 vinhetas de BD numa folha A2, apelando à perigosidade de deixarmos as
pilhas usadas em qualquer sítio (substâncias nocivas).
* Filme de Animação: dedicado à perigosidade das pilhas usadas (substâncias nocivas).

Um dos depositrões vencedores, da Escola Louro Artur,
Almada.

Uma das mascotes vencedoras,
Colégio da N. Sra. da Bonança, V.N.
Gaia

sensibilização
para a
deposição
correta dos
REEE e pilhas.

Banda desenhada da
Escola Básica de Saboia
nº1, Odemira
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Desafios Eco-Escolas 2017/18

Este Natal Ser Guloso dá Prémios
Esta atividade foi promovida pela Guloso e pela Tetra Pak em parceria com o Programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa e visa chamar a atenção para a importância da reciclagem das embalagens e ainda para a certificação FSC®. As escolas foram desafiadas a construir árvores de natal. A árvore
levada a concurso deveria ser construída com embalagens de cartão para alimentos líquidos da marca Tetra
Pak.

As escolas
foram
desafiadas a
construir
árvores de

natal. A árvore
deveria ser
construída com
embalagens de
cartão para
alimentos
líquidos da
marca Tetra
Pak.

Escola Básica São Julião/Tavarede
(Figueira da Foz)

Escola EB1/JI de Santa Bárbara
(Ribeira Grande)

Escola EB1 de Viso
(Figueira da Foz)

A nossa Floresta em Tecido
A atividade “Roupas Usadas, Não Estão Acabadas”, surge no âmbito de uma parceria entre a H-Sarah Trading e o Programa Eco-Escolas, que pretende (in)formar acerca da importância da gestão dos resíduos
têxteis, promovendo a sua reutilização e correto reencaminhamento para reciclagem.
As escolas inscritas, foram desafiadas a participar em duas atividades:
– Recolha com Est ilo: r ecolha de r oupas, calçado e br inquedos
– Criar com Estilo “A Minha Floresta em Tecido”: criação de árvore nativa da região em tecido, com um
pormenor da mesma em tamanho A3.
Participaram na atividade criativa Criar com Estilo “A Minha Floresta em Tecido 127 escolas a nível nacional divididas em dois escalões.

Escola Básica da Gafanha da Nazaré
Ilhavo

Escola EB1/PE da Lombada
Funchal

EB 2,3/S de Tarouca Dr. José Leite Vasconcelos
Tarouca

Página 11

Hortas Bio nas Eco-Escolas 2017
O desafio Hortas Bio, lançado pelo programa Eco-Escolas e a AgroBio há cinco
anos, continua a ter imenso sucesso junto das escolas, contando com 457 escolas
inscritas este ano letivo.
Pretende-se, através deste concurso, que sejam aproveitados os espaços exteriores
da escola para a realização de hortas escolares, seguindo os princípios da Agricultura biológica. Este projeto contribui para alertar para a necessidade de uma alimentação mais saudável e a favor de uma exploração do solo sustentável, como também
permite abordar de forma didática muitos dos conteúdos curriculares . Este projeto
está dividido em 3 categorias, horta pequena (até 50m²), horta grande (superior a
50m²) e, pela primeira vez, horta florida (qualquer dimensão).
Em 2018, não será premiada a melhor horta. Os prémios serão repartidos pela “A
horta que melhor controla pragas”, “Horta com melhor tratamento de solo”, “Horta Este ano letivo
Escola EB1/PE do Livramento
com melhores consociações”, haverá ainda outras distinções. Em breve daremos
detalhes mais pormenorizados.
foi lançado,
pela primeira
vez, o desafio
“A história de
um alimento
EB 2,3 Roque Gameiro, Amadora.

EB1/ PE de Porto Santo, Porto Santo.

bio”, destinado
às escolas de

Alimentação Saudável e Sustentável
Pelo 3º ano consecutivo, o Programa Eco-Escolas, continua a desafiar as escolas a trabalharem o tema
da Alimentação Saudável e Sustentável. No ano letivo 2017-2018, 227 escolas aceitaram o desafio, participando nas diferentes atividades propostas. Este ano letivo foi lançado, pela primeira vez, o desafio “A história de
um alimento bio”, destinado às escolas de jardim-de-infância e 1º ciclo, que teve como objetivo a criação de
uma história que relatasse a vida de um alimento Bio, do solo até ao prato. Mantiveram-se ainda, os desafios:
Painel dos Alimentos, Brigada da Cantina, Eco-Ementas e Eco-Cozinheiros. Dos 190 trabalhos recebidos para
os diferentes concursos foram premiados um total de 37 trabalhos com o apoio de Jerónimo Martins, parceiro
do projeto.

História de uma Alface Bio pelo JI de Boleiros,
Ourém.

Eco-Ementa da EB/S Arga e Lima, Viana do Castelo.

jardim-deinfância e 1º

ciclo.
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Seminário Eco-Escolas nos Açores
A Direção Regional do Ambiente do Governo dos Açores e a AZORINA, S.A. organizam o XIII Encontro Regional de Educação Ambiental
e Seminário Eco-Escolas - Parques Naturais dos Açores - 10 anos de
Responsabilidade Compartilhada na Educação Ambiental que decorrerá de 12 a 14 de outubro de 2018, num modelo bipolar, na ilhasTerceira e São Miguel.
Os destinatários são os envolvidos em educação ambiental na região,
nomeadamente os coordenadores Eco-Escolas, outros docentes, técnicos de educação ambiental, colaboradores e técnicos autárquicos,
organizações não-governamentais de ambiente, e outros interessados,
para que juntos partilhem ideias e enriqueçam profissional e pessoalmente.

XII Encontro Regional da Madeira

Coordenação Eco-Escolas

Comissão Nacional
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
- Direção Geral de Educação
(DGE)
- Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGestE)
- DRA Açores
- DROTA Madeira
- Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF)
- Agência para a Energia
(ADENE)
Coordenação Nacional
- Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE)
Coordenação Internacional
- Foundation for Environmental
Education (FEE)

Parceiros 2017/2018
As iniciativas desenvolvidas em
2017/18 contaram com o apoio
das entidades da Comissão
Nacional e dos 220 municípios
parceiros. Atividades específicas
foram apoiadas pelos Municípios de Aveiro, Ílhavo, Mafra e
Pombal.
Principais parceiros:
ERP Portugal, Novo Verde e
UHU.
Outros parceiros em projetos:
Agrobio, Águas de Gaia, AKI,
Biodiversity4all, Compal, Ecolub,
Jardim Zoológico de Lisboa,
Parque B. de Gaia, Oceanário,
H-Sarah Trading,
Tetrapak,
Toyota, Valorcar, Valorpneu,
Zoomarine, Sealife Porto, Formato Verde, Sun OK, Jerónimo
Martins.
E ainda: Centro de Formação
Orlando Ribeiro/ APG (parceiro
para a formação creditada)

Nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2018 realiza-se o XII Encontro Regional Eco-Escolas da Região Autónoma da Madeira, no Município de Porto
Moniz. Durante este encontro, pretende-se reconhecer as escolas e municípios com o galardão Eco-Escolas através da entrega dos certificados
e das Bandeiras Verde 2017/2018 às Eco-Ecolas da região. O encontro
também será marcado por palestras, workshops, grupos de discussão e
visitas de estudo.

Novidades para o ano letivo 2018/19
A “Brigada da Floresta” irá manter-se neste ano letivo. Este
desafio tem como principal objetivo conhecer e agir pela proteção dos ecossistemas existentes na escola e no território
envolvente, dando particular importância à floresta. Este
ano, as escolas poderão continuar a participar, por exemplo,
no “Árvores da minha escola ou a recolher sementes e a criar
viveirosNo âmbito dos Desafios UHU, a primeira atividade a
ser lançada será um calendário sobre o mar , as escolas dePlaca identificativa das árvores da escola verão realizá-lo até dezembro, usando a colagem como técnica principal.
Também o projeto da Alimentação Saudável e Sustentável trará
novidades. O desafio Festas Sustentáveis, propõe certificar as
festas escolares que tenham em atenção determinados aspetos
citados pela coordenação do Programa Eco-Escolas, estas serão
distinguidas com um eco -label. As escolas podem candidatar-se
a ter entre 1 a 5 estrelas, representando as 5 estrelas a atenção
na minimização de resíduos, uso de alimentos locais confecionados na cantina ou na escola, decorações reutilizáveis e com pouEm breve poderá concorrer ao ecoco impacto no ambiente (papel ou flores frescas do jardim) e aulabel, Festas Sustentáveis.
sência total de descartáveis.
Página Eco-Escolas
Página Oficial Eco-Escolas: ecoescolas.abae.pt
Plataforma de trabalho: ecoescolas.abae.pt/plataforma

facebook.com/ecoescolas

@EcoEscolas

youtube.com/user/ABAEecoescolas

ecoescolas_pt

Membro da Foundation for
Environmental Education
A ABAE é Organização não Governamental de Ambiente (ONGA) abae.pt

www.fee.global
www.fee.global.org

Edição Especial

Jovens Repórteres para o Ambiente
• Seminário Nacional JRA 2018
• Trabalhos premiados em 2018
• Missões JRA 2018: RIR
• 25 anos YRE

novembro de 2018
Distribuição Gratuita

Viseu recebe o Seminário JRA 2018

Editorial
Educar para a sustentabilidade torna-se ainda mais urgente numa época em que estamos rodeados de inseguranças: da crise climática à económica, do desemprego e aumento das desigualdades sociais, à perda
galopante da biodiversidade, múltiplas são as
evidências. Será porque temos sido pouco
eficientes, ou pouco eficazes?
Somos eficazes quando atingimos os objetivos previstos. Já a eficiência é mais complexa
dado que implica geralmente mudanças, ou
seja: é indispensável não só atingir objetivos,
mas consegui-lo com a máxima competência,
consumindo o mínimo de esforço, tempo e
recursos (incluindo os naturais). Neste sentido, ser eficiente em educação será ter a capacidade de formar cidadãos ativos, participativos e com capacidade de decisões …
eficientes.

Este ano será o município de Viseu a receber
de 9 a 11 de novembro, jovens e professores
de escolas de todo o país dispostos a participar
no Programa JRA.
Para além de formação na área do jornalismo,
os participantes terão ainda oportunidade de
conhecer, investigar e reportar sobre diversas
problemáticas relacionadas com o ambiente e a
sustentabilidade no concelho de Viseu, nomeadamente: Mata do Fontelo, Quinta da Cruz e
Hortas Comunitárias, ETAR Viseu Sul, Parque
Urbano de Santiago e Cava de Viriato, Museu
do Quartzo e Centro Histórico de Viseu.

Margarida Gomes

TERRAZUL

ASSOCIAÇÃO

BANDEIRA

AZUL

DA

EUROPA

O desenvolvimento das competências ditas
do século XXI, inscritas no Perfil dos Alunos à
saída da Escolaridade Obrigatória,— como por
exemplo linguagem, informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas,
pensamento crítico e pensamento criativo,
relacionamento interpessoal, autonomia e
desenvolvimento pessoal, saber técnico e
tecnologias, — é um dos aspetos chave do
Programa Jovens Repórteres para o Ambiente, que visa incentivar a investigação autónoma e a sua e comunicação, recorrendo a técnicas jornalísticas nas áreas da imprensa,
multimédia, fotografia e digital.

Selecionada pela FEE

JRA portuguesa participa na COP 24

Nesta edição:
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Artigos premiados em 2018— Concurso Nacional JRA
Inscreveram-se no projeto, no letivo 2017/18, 141 escolas e 46 freelancers.
Foram submetidas ao Concurso Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente 275 trabalhos. Distribuídos por
4 categorias: Artigos (128), Fotorreportagem (83) e Vídeos (64). Este ano surgiu uma nova categoria,
Campanha (13), que esteve subdividida na modalidade de vídeo (8) e foto (5).

Descartar o Futuro | A nova ameaça ao Ambiente

O Concurso
Nacional
Jovens

Com a expansão baseada na economia do consumismo, na
cultura de usar e deitar fora e os grandes avanços técnicos
registados em todos os âmbitos, as pessoas ávidas de
“coisas” deram asas à velha máxima “longe dos olhos... longe
do coração”. Esta forma de consumir e descartar começa a
ter proporções dantescas e a gerar um gravíssimo impacto no
ambiente. Não questionando o impacto de pequenos gestos,
o uso fácil e generalizado tornou as toalhitas um dos produtos
modernos mais utilizados. Existe no mercado uma variedade
enorme deste produto: para bebé, desmaquilhantes, de limpeza doméstica, para animais... São efetivamente úteis, práticas e de fácil utilização. O problema é que as pessoas desconhecem a forma correta de as deitar fora. Escola EB 2,3 André

Aglomerado de toalhitas presas na vegetação

Soares, 1º Escalão (1ºPrémio).

Repórteres

A Maior Lição do Mundo – Rota Eco

para o

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Caneças (AEC) estão
a “escrever um livro eco”. A convite das coordenadoras do EcoEscolas da Escola Secundária de Caneças e da Escola Básica de
Castanheiros, alunos e professores das seis escolas que constituem o agrupamento registam os seus testemunhos sobre a necessidade de todos protegerem o planeta Terra, para além de realizarem uma reflexão sobre o papel do Programa Eco-Escolas no
Agrupamento. O entusiasmo e a qualidade das páginas já produzidas determinam uma secreta esperança: candidatura a ecoagrupamento no próximo ano. Escola Secundária c/ 3º ciclo de Cane-

Ambiente
recebeu 275

trabalhos,
distribuídos
por 4
categorias.

ças, 2º Escalão (1º Prémio).

A pesca do povo - Do lazer ao ofício

Glifosato: especulação ou perigo iminente?

A pesca é para muitos, parte do seu dia a
dia. Os pescadores
consideram-na como
uma vida arriscada,
mas ainda assim, insistem na sobrevivência do seu futuro. O
peixe é cada vez menos e as artes em uso
8:15h da manhã. António Domingues
parecem
acompanhar
prepara-se para pescar no Rio Mira.
mais do que a evolução.
No entanto, o Rio Mira continua a ser um local de pesca lúdica, uma atividade desportiva para alguns dos reformados em
Vila Nova de Milfontes. Filipa Murta, 3º Escalão (1º Prémio).

Em 2015, foi classificado como
“carcinogéneo provável para o ser
humano e carcinogéneo provado para
animais de laboratóRoundUp, herbicida comercializado pela rio” pela IARC –
Monsanto, cujo ingrediente ativo é o gliInternational Agency
fosato. Fonte: Observador
for Research on
Cancer, órgão da Organização Mundial de Saúde. Não
obstante, a 27 de novembro de 2017, a licença do uso do
glifosato foi renovada por mais cinco anos na União Europeia, votação na qual Portugal se absteve. Maria Carreira, 3º
Escalão (1º Prémio).
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Fotografias premiadas em 2018 - Concurso Nacional JRA
Reflorestar o Futuro
Foi quando o impensável aconteceu, a bela região, ao redor do Bom Jesus, ficou arrasada com um incêndio dantesco. Foi um momento de terror para todos os bracarenses. Fogo e fumo era o que mais se via na
noite de 15 de outubro de 2017. Morreram cinco pessoas e vinte e cinco ficaram feridas. Avistava-se o fogo
por toda a parte. O pânico instalado jamais sairá da mente de quem assistiu àquilo que não se consegue
descrever. As Escolas e associações juntaram-se, para reflorestar a cidade. Agrupamento de Escolas de Lousada, 2º Escalão (1ºPrémio).

(…) a bela
região, ao
redor do Bom
Jesus, ficou
O negro que ameaçou a cidade de Braga

Panorama da amplitude da tragédia

BioLousada vai à Mata do Vilar, um oásis de Biodiversidade
O BioLousada ocorre mensalmente e incentiva a descoberta, a proteção e a valorização da fauna e da flora
do concelho, por parte dos cidadãos. A primeira atividade realizada no mês de maio, teve como local a Mata
de Vilar e pretendeu alertar os participantes para os comportamentos irresponsáveis que afetam negativamente a biodiversidade, assim como, permitiu observar e conhecer as espécies lá presentes. Agrupamento de
Escolas de Lousada, 2º Escalão (1º Prémio)

arrasada com
um incêndio
dantesco. Foi
um momento
de terror para
todos os
bracarenses.
(…)

Participantes caminhando pelo trilho da Mata de Vilar

Folheto informativo “Árvores e Arbustos de Lousada” e
passaporte das atividades Biolousada

Madeira morta na mata, contribuindo para o melhoramento
do solo e criando micro-habitats para flora, fauna e fungos

Caixas de ninho que permitem abrigo a morcegos
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Fotografias premiadas em 2018 - Concurso Nacional JRA
Praia das Avencas – Um passado tropical
Há 120 a 95 milhões de anos, a Praia das Avencas constituía um verdadeiro paraíso tropical, evidenciado pelas
formações rochosas e fósseis observados nas suas arribas e na plataforma rochosa. Durante uma visita a este
local, observaram-se não só formações rochosas que evidenciam o ambiente tropical lagunar, mas também formações que ilustram momentos mais conturbados na história desta praia. Escola Secundária de S. João do Estoril, 2º
Escalão (1º Prémio).

Há 120 a 95
milhões de
anos, a Praia
das Avencas
constituía um

O filão basáltico e as falhas, contemporâneos da intrusão
magmática da Serra de Sintra, revelam momento de grande
atividade tectónica na região.

Numa época em que o fluxo térmico da região seria elevado, formaram-se depósitos de calcite.

Tragédia ainda presente no pinhal de Leiria

verdadeiro

Esta fotorreportagem é sobre a
tragédia que ocorreu a 15 de outubro 2017, no Pinhal de Leiria. Mostra alguns exemplos de possíveis
causas para o sucedido e algumas
das consequências que afectarão
os solos da mata nacional do Pinhal de Leiria. Ana Carolina Tojeira

paraíso

tropical
evidenciado
pelas
formações
rochosas e
fósseis
observados
(…)

Martins, 3º Escalão (1ºPrémio).
Estes incêndios terão consequências futuras na desertificação das dunas do pinhal
de Leiria

Vídeos premiados em 2018 - Concurso Nacional JRA
Erva-das-pampas,
a invasora de folhas cortantes
Plumas, penachos ou
erva-das-pampas, são
alguns dos nomes comuns da Cortaderia
selloana. Esta planta
exótica, proveniente da
América do Sul, foi introduzida em Portugal para
embelezar jardins. Atualmente, devido às suas características, é uma das principais plantas invasoras
do litoral norte do país. Escola Básica e Secundária de
Canelas, 1º Escalão (1º Prémio).

Traga a lanterna e venha caminhar na Serra de Canelas
Às nove da noite, nos
dias marcados através
do Facebook do Canelas TRAIL, os entusiastas das caminhadas concentram-se
junto à Igreja de Canelas, em Vila Nova de Gaia,
equipados com lanternas ou frontais, para mais
uma caminhada na Serra de Canelas. Escola Básica e Secundária de Canelas, 2º Escalão (1º Prémio).
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Campanhas Premiadas 2018
“Help the Forest” Campaign

Com o intuito de realizar uma Campanha a
favor das florestas, foi elaborado um anúncio
publicitário que sensibilizasse a comunidade
escolar a participar na nossa iniciativa. Colégio
Monte Flor (1º Prémio)

Quanto estarás disposto a pagar pelo ar
que respiras?

Neste mini vídeo campanha pretendemos alertar
para as consequências da diminuição de árvores
nas nossas florestas, independentemente do motivo ou razão. OFICINA – Escola Profissional do Instituto
Nun’Alvres (1º Prémio)

Porque a água importa!…

O concurso
nacional

(…)visa
Depois de no último ano, uma grande parte do território português ter
atravessado um largo período de seca severa, é imperioso ter-se cons- promover as
ciência da necessidade de não poluir, de cuidar e de poupar água, um melhores
recurso cada vez mais escasso em algumas zonas do território. Escola
reportagens
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (1ºPrémio)
sobre
sustentabilid

Excertos de alguns trabalhos premiados
Veja os trabalhos em: https://jra.abae.pt/concursos/2018-concurso-nacional/premiados/

Concurso Nacional JRA 2019 | Regulamento
Promovido pela ABAE / FEE Portugal, o concurso nacional integra-se nas atividades do Programa Jovens Repórteres para o Ambiente e visa promover as melhores reportagens sobre sustentabilidade efetuadas pelos
jovens portugueses ao longo do ano
Modalidade Artigo
Os trabalhos poderão versar os diferentes géneros
jornalísticos: notícia, reportagem, entrevista ou artigo de fundo. O texto deve ser ilustrado com pelo
menos uma imagem (fotografia, gráfico, infografia),
acompanhada de legenda (máx. 20 palavras). O
título não deve ter mais 10 palavras e deve possuir
um Lead com máximo de 50 palavras onde deverá
constar um pequeno resumo da reportagem. O texto escrito, excluindo as ilustrações, não deve exceder as 1000 palavras.

ade
efetuadas
pelos jovens
portugueses
ao longo do
ano

Modalidade Vídeo
As reportagens apresentadas nesta modalidade
deverão ter no máximo 3 minutos e poderá ser no
formato documentário ou entrevista. Deverá ser
publicado no YouTube, Vimeo ou em outra rede
de social media e incorporado na plataforma JRA.
Deverá possuir título com máximo 10 palavras e
Lead de até 50 palavras onde constará um pequeno resumo da reportagem. Deve ser acompanhado de memória descritiva com máximo 150 palavras, explicativa de como se realizou o trabalho.

Modalidade Fotografia
Fotografia: fotografia única acompanhada de legenda esclarecedora e de cariz científico de até 20 palavras
Fotorreportagem: deverá ser composta por um conjunto de no máximo 6 fotos originais, devidamente legendadas (máx. 20
palavras por legenda). Estas devem ser acompanhadas por memória descritiva de 150 palavras, explicativa de como se realizou
o trabalho. Devem possuir um Lead de 50 palavras onde constará um pequeno resumo da reportagem.
Conheça a modalidade campanha e o regulamento detalhado em: https://jra.abae.pt/concursos/2019-concurso-nacional/
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Missão Jovens Repórteres para o Ambiente Rock in Rio 2018
Decorreu entre 22 e 25 de junho e 28 a 1 de julho, mais uma missão no Rock in Rio. Esta iniciativa tem como
objetivo reportar as preocupações de sustentabilidade associadas à organização e aos participantes do festival. Os jovens investigam boas práticas relacionadas com o desenvolvimento sustentável, detetam problemas
e propõem soluções durante o processo de investigação.

Excertos de alguns artigos produzidos durante a Missão
Veja os trabalhos em: https://jra.abae.pt/missions/rock-in-rio-2018-reportagens/

Mobilidade sustentável no Rock in Rio

Copos reutilizáveis no Rock in Rio
Na 8ª edição do Rock in Rio Lisboa, que decorre
no Parque da Bela Vista, a organização apresenta
uma novidade, a substituição de copos descartáveis por copos reutilizáveis. Esta iniciativa pretende
reforçar a imagem de sustentabilidade associada
ao festival. Para isso, recorre a parcerias com as
várias entidades presentes no evento associadas à
venda de bebidas. André Manteigas; Catarina Oliveira;

Esta iniciativa
tem como
objetivo

Diogo Gomes; Paulo Cardoso; Sara Rodrigues.

reportar as
preocupações
de

Bike Park, uma iniciativa da Cofidis

sustentabilida

O Rock in Rio trabalha a questão da energia e
das emissões de carbono desde 2006 e em 2018
aposta na mobilidade sustentável. “Mais de 50%
da pegada carbónica do evento está associada à
deslocação do público” e “cerca de 60% do público proveniente da área metropolitana de Lisboa
desloca-se ao evento através do carro” são as
conclusões do inventário realizado às emissões
do festival, informa Dora Palma, responsável da
área da sustentabilidade do Rock in Rio Lisboa.

de associadas

à organização
e aos
participantes
do festival.

Andreia Videira; Bruno De Sousa; Filipa Murta; Sara Sousa; Susana Santa Rita.

“Está Tudo Conectado” no Rock in Rio
O Programa “Sê-lo
Verde”, desenvolvido
no âmbito do Fundo
Ambiental, tem como
objetivo a valorização
e a promoção da
vertente ambiental de
eventos, com abordagens criativas de
sensibilização e de
ação. Os projetos
apresentados pelo
Escuteiros no RiR
Rock in Rio incluemse nas medidas relacionadas com a energia, as
emissões e a educação. Bernardo Moura; Joana Pedro; Joana Freitas; Manuel Farias.

Copos reutilizáveis, novidade do Rock in Rio Lisboa 2018

Lisboa – uma cidade onde o futuro já
é presente

Lisboa será “Capital Verde 2020”

Seguindo os objetivos da estratégia Europa 2020, a
Câmara Municipal de Lisboa tem procurado destacar-se no que diz respeito ao combate às alterações
climáticas, às desigualdades na educação e acesso
à cultura, à gestão incorrecta dos recursos, entre
outras preocupações que marcam a sociedade. Bárbara Sexauer; Miguel Teotónio; Pedro Pena; Rúben de Matos.
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À Procura dos Brindes

As pessoas adoravam as pinturas faciais, mas será que sabem
que estão a ser decoradas com micro plástico.

A qualidade do ar e a biodiversidade

Para onde vão as sobras alimentares
do RIR?

Á excepção do espaço Time Out, não se encontra nos restaurantes fast
food grande preocupação com o tipo de embalagem em que são servidos
os alimentos, predominando o plástico e a esferovite

Como chegar ao Rock in Rio Lisboa?
Durante a
Caça à Beata,
as 70 pessoas
que
participaram

No espaço Smartcities presente no recinto, é monitorizada a qualidade do ar em tempo real, tanto junto à
roda (210 ppm) como no slide (294 ppm) os valores
encontravam-se abaixo dos limites de referência
(400 ppm).

nesta
O alargamento de horário do metro até às 3 da manhã, tem
facilitado a utilização deste por parte do público, que continua a
escolhê-lo como o meio de transporte mais prático

Excertos de algumas fotorreportagens produzidos durante a Missão
Veja as fotorreportagens e as vídeorreportagens em: https://jra.abae.pt/missions/rock-in-rio-2018-reportagens/

campanha,
recolheram 55
litros de
beatas do
recinto

Campanha Caça à Beata
No dia 30 de junho, no festival de música Rock in
Rio Lisboa estiveram presentes cerca de 70 voluntários com o objetivo de sensibilizar os festivaleiros
para a problemática das beatas, um dos resíduos
mais comuns nos festivais de música. Durante a
Caça à Beata, as 70 pessoas que participaram nesta
campanha recolheram 55 litros de beatas do recinto. Esta ação teve o apoio da Missão Beatão e do
Laboratório da Paisagem de Guimarães.
Os voluntários, além de apanharam as beatas, distribuíram cinzeiros de bolso aos fumadores, para os
incentivar e sensibilizar para colocar as beatas de
cigarro nos locais apropriados. Em Portugal, a cada
minuto, cerca de 7000 beatas vão parar ao chão.
Nesta campanha participaram 70 voluntários, vindos de todo o país
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25 anos de Young Reporters for the Environment
O programa internacional Young Reporters for the Environment celebra
em 2019 vinte cinco anos! Para celebrar o seu 25º aniversário a Coordenação Internacional desafia os Jovens Repórteres e alumni de todo o mundo a desenvolver vídeos de um minuto sobre o programa YRE.
Com este desafio pretende-se selecionar 25 vídeos que abordem pelo
menos um dos seguintes tópicos:
O JRA como um programa: Contar a história do programa YRE, os seus objetivos e etapas,
como se tornar um Jovem Repórter, etc.
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Informar sobre um ou mais dos ODS da
ONU e mostrar como abordá-los através de atividades práticas
O JRA e ações Desenvolvimento Sustentável: Mostrar algumas das atividades realizadas
pelo JRA; ações de limpeza, campanhas, etc.
A tua experiência pessoal com o JRA: demonstrar como o programa JRA pode influenciar a
vida pessoal dum jovem repórter.
JRA em Missões, conferências, eventos, etc.: Dar exemplos de atividades que contribuam
para desenvolvimento sustentável, como por exemplo, atividades que envolvam a comunidade
local, a escola, o município, etc.
Os participantes neste desafio devem submeter os ví-

- DROTA Madeira

deos até 18 de dezembro de 2018.

- DRA Açores

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

O formulário de submissão e o arquivo original devem ser
enviados diretamente para a YRE International Coordination
(kristina@fee.global) através do WeTransfer ou do Google
Drive.

- Agência para a Energia (ADENE)
Coordenação Técnico-Pedagógica
ABAE/FEEP
- Margarida Gomes

Os Jovens Repórteres têm oportunidade de reportar as suas experiências.

Missão JRA | Conservação “ex situ”

Missão
“Coruche, capital da cortiça”

Apoios

Comissão Nacional JRA

Apoios JRA 2017/18

Este ano irá decorre a Conservação “exsitu”. A Missão terá a duração de 4 dias e
será constituída por trabalho de campo,
entrevistas, trabalho em grupo, produção
de artigos e outros trabalhos de comunicação. O enfoque das reportagens será papel dos Jardins Zoológicos na conservação
“ex-situ”: oportunidades e desafios.

Esta missão deverá realizar-se durante
as férias da Páscoas. Terá a duração de
uma semana e será, também ela, composta por trabalho de campo e produção
de artigos, reportagens fotográficas e
vídeorreportagens. O enfoque será dado
à importância da cortiça, desafios e oportunidades.

PÁGINAS OFICIAIS DO PROGRAMA JOVENS REPÓRTERES PARA O AMBIENTE
Página informativa JRA: jra.abae.pt | Portal de reportagens JRA: jra.abae.pt/portal | Página internacional: yre.global
JOVENS REPÓRTERES PARA O AMBIENTE NAS REDES SOCIAIS
FB página: facebook.com/jraportugal | FB– grupo: facebook.com/groups/JRAportugal Twitter:twitter.com/yreportugal | Instagram: jovens_reporteres

Membro da Foundation for
Environmental Education

A ABAE é Organização não Governamental de Ambiente (ONGA).

www.fee.global

Destaques:
Cerimónia ECOXXI 2018 em Estarreja
Premiados na Rota pela Floresta
Em 2018: Guimarães, Loulé, Lousã, Águeda, Pombal, Alfândega
da Fé e Loures em destaque
Os top + em cada indicador
Boas Práticas de Municípios ECOXXI

ASSOCIAÇÃO

BANDEIRA

AZUL

DA

EUROPA

Hastear uma bandeira verde ECOXXI, significa que
o município assume para com os seus munícipes,
o compromisso de trabalhar a sustentabilidade nas
diversas áreas — ambiental, económica e social —,
dando especial atenção à importância da educação
neste percurso.
O sistema de indicadores que integram o cálculo
do índice ECOXXI, visa evidenciar e apontar claramente um conjunto de metas consideradas como
as ideais para o cumprimento dos paradigmas de
sustentabilidade subjacentes a todo o Programa.
Tratando-se de um galardão que resulta de um
diagnóstico anual do percurso de cada município,
tem ainda um papel significativo quer na avaliação
interna dos vários setores que de forma mais ou
menos articulada trabalham as áreas da sustentabilidade, quer na (re) orientação de politicas e práticas que contribuam para esse objetivo. Por último, o trabalho em rede e o benchmarketing são
outras formas de inspirar técnicos e decisores
autárquicos.
Os 50 municípios que voluntariamente se submeteram à avaliação das suas práticas estão por isso,
independentemente dos resultados, todos de parabéns, pela coragem e claro sinal de transparência
para com os seus munícipes.
Margarida Gomes
Coordenadora Nacional do
ECOXXI

DA

10 municípios - 50% ECOXXI

Premiados na Rota pela Floresta

TERRAZUL

EDIÇÃO ESPECIAL
ECOXXI
novembro de 2018
Distribuição Gratuita

Cerimónia ECOXXI 2018

Editorial

TERRAZUL NOTÍCIAS
- BOLETIM
EDIÇÃO ESPECIAL ECOXXI 2018
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No dia 29 de novembro em Estarreja, terá lugar a
Cerimónia ECOXXI 2018 que irá distinguir 47
municípios com a bandeira verde.

Eco-Freguesias XXI 2018-19

Inscrições a decorrer
As Candidaturas estão a decorrer
até 28 de fevereiro de 2019. Inscrições até 11 de dezembro. Saiba
mais em:

https://ecofreguesias21.abae.pt/2018-19eco-freguesias-xxi/

Nesta edição:
Municipios premiados em 1º lugar: Amadora, Loulé, Mealhada.; Menção Honrosa: Viseu, Aljustrel, Braga, Leiria, Machico, Águeda e Soure.

Participaram na “Rota pela Floresta” 75 municípios de todo o país. Avaliados os objetivos, atividades, instituições envolvidas, apoios, forma de
comunicação e avaliação, foram distinguidos,
em 1º lugar, 3 municípios ECOXXI: Amadora,
Mealhada e Loulé, que receberão como prémio
uma exposição A1, Árvores Nativas de Portugal.

Editorial
Cerimónia ECOXXI 2018 em Estarreja
Eco-Freguesias XXI. Candidaturas a decorrer
Rota pela Floresta - 5 municípios ECOXXI premiados
Lançamento da “Rota pela Cidadania”
Resultados das Candidaturas 2018
ECOXXI 2018 | Guimarães, Loulé, Lousã, Águeda, Pombal, Alfândega da Fé e Loures em
destaque
Indicadores mais e menos pontuados
Os top + em cada indicador
Boas Práticas de Municípios ECOXXI
Parceiros do ECOXXI 2018
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1
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2
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3
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Dia 29 de novembro em Estarreja

Lançamento da “Rota pela Cidadania”
O projeto “Rota pela Cidadania”, coordenado pela ABAE | Programa Eco-Escolas,
visa agir pela proteção dos ecossistemas existentes no município, em concreto no
que respeita as temáticas da floresta e mar. Procura, ao mesmo tempo, incentivar
à prática de uma cidadania participativa e colaborativa, assente nos direitos,
deveres e responsabilidades de cada um dos intervenientes/participantes, na reflexão crítica sobre a qualidade ambiental da escola e sua envolvente, bem como na
procura e proposta de soluções que visem melhorar a qualidade de vida do município.
O projeto “Rota pela Cidadania” valoriza o papel da participação
dos alunos, comunidade educativa e sociedade civil nos procesA Rota pela sos de desenvolvimento, bem como a coerência entre pensamento
e ação, e participação e cooperação.
Cidadania é Terá a duração necessária para que os testemunhos passem em todas as escolas interessadas em participar,
prevendo-se que esteja concluída no final de 2019.
o novo

projeto
lançado aos
municípios
ECOXXI.

Resultados das Candidaturas a Município ECOXXI 2018
O ano de 2018 regista uma das maiores taxas de participação no Programa ECOXXI. São cinco dezenas
de municípios, de todas as regiões do país, a apresentar candidatura a “Eco-Município” 2018.
Face ao ano anterior, regista-se a participação de dois novos municípios: Lajes das Flores e Vila Nova de Poiares. Os municípios de Bragança, Celorico da Beira, Lousada e Vila Nova de Gaia não renovaram a sua candidatura.

Resultados das Candidaturas ao Programa ECOXXI 2018
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ECOXXI 2018 | Guimarães, Loulé, Lousã, Águeda, Pombal, Alfândega da Fé e
Loures em destaque
Das 50 candidaturas submetidas ao Programa ECOXXI 2018, 47 municípios foram galardoados com a bandeira verde
ECOXXI 2018 (94%), ou seja obtiveram um índice igual ou superior a 50%, sendo que apenas 3 não atingiram os objetivos
mínimos estabelecidos.
Do conjunto dos municípios candidatos, foram 7 os municípios que obtiveram um índice ECOXXI igual ou superior a 80%:
Guimarães, Loulé, Lousã, Águeda, Pombal, Alfândega da Fé e Loures.

Resultados das Candidaturas ao Programa ECOXXI 2018

A grande
maioria dos
municípios
candidatos ao
Programa
ECOXXI 2018
(62%) obteve
um Índice
ECOXXI
compreendido
entre 60% e
79%.

Indicadores mais e menos pontuados
Os indicadores 14 e 5, continuam a ser os indicadores onde os municípios revelam mais facilidade em pontuar. Para além destes, no ano de 2018 também os indicadores 10 e 15, registam as pontuações mais elevadas.
Os indicadores 8 e 19 são os indicadores que revelam pontuações mais baixas (41% e 35%, respetivamente).
Considerando a média das pontuações
obtidas pelos municípios participantes face à
pontuação máxima possível:

1 – Promoção da Educação Ambiental/EDS por Iniciativa do Município; 2 – Programas da FEE; 3 – Implementação do Programa Bandeira Azul; 4 – Cidadania, Governança e
Participação; 5 – Informação disponível aos munícipes; 6 – Emprego; 7 – Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e Promoção do Desenvolvimento
Sustentável; 8 – Certificação de Sistemas de Gestão; 9 – Áreas Classificadas (âmbito conservação da natureza); 10 – Conservação da Natureza (Biodiversidade e Geodiversidade). Conhecer, Educar e Divulgar; 11 – Gestão e Conservação da Floresta; 12 – Ordenamento do Território e Ambiente Urbano; 13 – Qualidade do Ar e Informação ao
Público; 14 – Qualidade da Água para Consumo Humano; 15 – Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos Utilizadores; 16 – Produção e Recolha Seletiva e Valorização
de Resíduos Urbanos; 17 – Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal; 18 – Mobilidade Sustentável; 19 – Qualidade do Ambiente Sonoro; 20 – Agricultura e
Desenvolvimento Rural Sustentável; 21 – Turismo Sustentável

Página 4

TERRAZUL

Indicadores 1 a 7
Educação ambiental, governança, informação ao munícipe, emprego e cooperação com a sociedade civil

Os Top + em cada indicador
Ind. 2 - Programas da
FEE

Ind. 1 - Promoção da
EA/EDS por Iniciativa
do Município

PMP - 4,5 + 0,5 pontos de
≥ 90% da bónus
PMP

Pontuação
PMP - 10,0 pontos
máxima
Município
Amadora
Cascais
Guimarães
Leiria
Loulé
Loures
Lousã
Pombal
Santo Tirso
Torres Vedras
Vila Nova de Famalicão
Avis
Funchal
Mafra

Município
Arganil
Cantanhede
Lajes do Pico
Manteigas
Mealhada
São Roque do Pico
Vila Nova de Poiares

TOTAL
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Ind. 3 - Implementação
do Programa Bandeira
Azul
≥ 80% da
PMP

forma geral,
os resultados
por indicador
foram
melhores do
que nos anos
anteriores.

PMP - 2,0 + 0,5 pontos
de bónus

Município
Pombal
Albufeira
Loulé
Tavira
Caminha
Lagos
Mafra

De uma

registados

TOTAL
6,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

≥ 90% da
PMP
Município
Guimarães
Loures
Loulé
Pombal
Estarreja
Amadora
Torres Vedras
Avis
Águeda

≥ 80% da
PMP
Município
Estarreja
Guimarães
Mealhada
Macedo de Cavaleiros
Anadia
Ind. 7 - Cooperação
Leiria
com a Sociedade Civil Santo Tirso
PMP - 2,5 pontos
Cascais
Pombal
Sesimbra
Góis

TOTAL
2,00
1,90
1,90
1,75
1,70
1,65
1,65

Ind. 5 - Informação Disponível aos Munícipes
PMP - 4,5 + 0,5 pontos de bónus
TOTAL
5,0
5,0
5,0
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6

TOTAL
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Albufeira
Santo Tirso
Leiria
Alfândega da Fé
Cantanhede
Mealhada

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

No ano de 2018 o índice médio
ECOXXI obtido pelos 50 municípios participantes foi de 65,0% (+
3% que em 2017).
Os municípios que constam nos
quadros são os que obtiveram as
pontuações mais elevadas face à
pontuação máxima possível (PMP),
incluindo os bónus.
De uma forma global, destacam-se
os municípios que pontuaram pelo
menos 80% face à média do indicador. Contudo, em função das pontuações atribuídas, esta percentagem é em alguns casos inferior
(ex: indicador 12), e noutros casos
é superior (ex: indicador 5).

Ind. 4 - Cidadania,
Governança e
Participação
≥ 80% da
PMP

PMP - 7,0 + 0,5 pontos
de bónus

Município
Alfândega da Fé
Cascais
Guimarães

TOTAL
7,15
6,55
6,40

Ind. 6 - Emprego
≥ 80% da
PMP
Lousã
Loulé
São Roque do Pico
Alfândega da Fé
Loures
Lourinhã
Valongo
Vila Nova de Famalicão
Amadora
Funchal

2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

PMP - 3,5 + 0,5 pontos
de bónus

Município
Loulé
Santo Tirso
Guimarães
Góis
Oliveira do Hospital
Cascais
Vila Nova de Famalicão
Loures
Águeda
Estarreja
Alfândega da Fé
Torres Vedras

Total
4,0
3,8
3,7
3,6
3,6
3,6
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
3,2

ANO 18 Nº 45

Página 5

Indicadores 8 a 14
Certificação, conservação da natureza, floresta, ordenamento do território, qualidade do ar e água

Os Top + em cada indicador
Ind. 8 - Certificação em
Sistemas de Gestão da
Qualidade
≥ 80% da
PMP

PMP - 2,0 pontos
Município

Pontuação
máxima

TOTAL
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6

Lagos
Maia
Alfândega da Fé
Águeda
Cantanhede
Albufeira
Estarreja
Mafra
Sesimbra
Vila do Bispo
Guimarães
Loulé
Tavira
Macedo de Cavaleiros
Santo Tirso
Torres Vedras
Valongo

Ind. 9 - Áreas
Classificadas
PMP - 2,0 pontos
de bónus
Município

Águeda
Alfândega da Fé
Lajes das Flores
Loulé
Loures
Macedo de Cavaleiros
Manteigas
Oliveira do Hospital
Sesimbra
Setúbal
Tavira
Viana do Castelo
Vila do Bispo

TOTAL
2,8
2,8
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
2,4
2,4

Loulé
Lousã
Alvaiázere
Arganil
Oliveira do Hospital
Pombal
Fundão
Avis
Macedo de Cavaleiros
Anadia

Município
Pombal
Tavira
Maia
Cascais
Setúbal
Cantanhede
Lousã
Tarouca

Loulé
Guimarães
Valongo
Funchal
Cascais
Loures
Águeda
Torres Vedras
Estarreja
Sesimbra
Macedo de Cavaleiros
Vila do Bispo

≥ 90% da
PMP

Os indicadores
relativos à

≥ 60% da
PMP

Águeda
Póvoa de Varzim
Avis
Guimarães
Anadia
Oliveira do Hospital

TOTAL
7,8
7,5
7,1
6,8
6,7
6,4
6,4
6,4

TOTAL
6,0
5,8
5,8
5,8
5,7
5,7
5,7
5,7
5,6
5,6
5,4
5,4

conservação da
6,3
6,3
6,2
6,2
6,1
6,0

natureza e
biodiversidade
(9 e 10)
registam
pontuações
muito superiores

Ind. 14 - Qualidade da Água
para Consumo
Humano

PMP - 3,0 pontos
Município
Águeda
Anadia
Avis
Estarreja
Guimarães
Loures
Lousã
Maia
Mealhada
Pombal
Santo Tirso
Torres Vedras
Vila Franca de Xira

Município

ao ano de 2017.

Ind. 13 - Qualidade do Ar e Informação ao Público
Pontuação
TOTAL
máxima
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

TOTAL
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

PMP - 10,0 + 1,0 ponto de
bónus

PMP - 3,0 pontos
Município

PMP - 5,0 + 1,0 ponto de
bónus

Ind. 12 - Ordenamento do
Território e Ambiente
Urbano

Ind. 11 - Gestão e Conservação da
Floresta

≥ 80% da
PMP

Ind. 10 - Conservação da
Natureza e Biodiversidade.

PMP - 3,0 pontos
Município
Estarreja
Lajes das Flores
Sesimbra
Torres Vedras
Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Poiares
Cascais
Horta
Tábua
Tomar
Leiria
Maia

TOTAL
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Pontuação
máxima

Vila Franca de Xira
Lagos
Mafra
Tavira
São Roque do Pico
Cantanhede
Setúbal
Ribeira Grande
Funchal
Albufeira
Santo Tirso
Pombal

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
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Indicadores 15 a 21
Água, resíduos, energia, mobilidade, ruído, agricultura e turismo

Os Top + em cada indicador
≥ 80% da
PMP

Ind. 15 - Qualidade dos
serviços de águas prestados
aos utilizadores
PMP - 7,0 pontos

Município
Cascais
Valongo
Vila Franca de Xira
Viana do Castelo
Mafra
Cantanhede
Guimarães
Lagos
Sesimbra
Caminha
Leiria
Oliveira do Hospital
Vila Nova de Famalicão
Santo Tirso
Alvaiázere

O indicador
relativo à
qualidade do
ambiente
sonoro
destaca-se

TOTAL
7,0
7,0
7,0
6,7
6,4
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,9
5,9
5,9
5,8
5,7

≥ 80% da
PMP

Ind. 16 - Produção e
Recolha Seletiva de
Resíduos Urbanos
PMP - 7,0 pontos

Município
Maia
Manteigas
Tavira
Horta
Madalena
Mealhada
Alvaiázere
Cantanhede
Estarreja
Guimarães
Lagos
Loures
Mafra
São Roque do Pico
Viana do Castelo
Loulé

Total
6,00
5,50
5,50
5,25
5,25
5,25
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

≥ 80% da
PMP
Município
Loulé
Lousã
Funchal
Guimarães
Pombal

aquele em
que os

em pontuar.

PMP - 7,0 pontos + 1,0 ponto
de bónus

Município
Águeda
Guimarães
Alfândega da Fé
Loures
Loulé
Maia
Pombal
Torres Vedras
Anadia
Estarreja
Setúbal
Tarouca
Avis

≥ 80% da
PMP
Município
Alfândega da Fé
Caminha
Góis
Guimarães
Loulé
Loures
Oliveira do Hospital
Estarreja
Tarouca

PMP - 7,0 + 1,0 ponto de
bónus

Ind. 20 - Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável
PMP - 3,5 + 0,5 pontos de bónus

Anadia
Avis
Fundão
Lousã
Pombal
São Roque do Pico
Sesimbra
Setúbal
Valongo

PMP - 3,0 pontos

≥ 50% da
PMP

TOTAL
8,0
7,3
7,1
6,5
6,5

Total
3,5
3,5
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,0
3,0

Total
7,7
7,6
7,6
7,5
7,2
7,0
6,8
6,8
6,7
6,7
6,6
6,4
6,4

Ind. 19 - Qualidade
do Ambiente Sonoro

têm mais
dificuldade

≥ 80% da
PMP

Ind. 18 - Mobilidade Sustentável

por ser

municípios

Ind. 17 - Valorização do
Papel da Energia na Gestão
Municipal

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

Município
Estarreja
Leiria
Pombal
Avis
Águeda
Cantanhede
Lousã
Alvaiázere
Loulé
Mealhada
Arganil
Guimarães
Manteigas
Oliveira do Hospital

Total
3,0
3,0
3,0
2,8
2,3
2,3
2,3
2,0
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5

Ind. 21 - Turismo Sustentável
≥ 80% da
PMP

PMP - 5,0 + 1,0 ponto
de bónus

Município
Loulé
Mafra
Torres Vedras
Águeda
Macedo de Cavaleiros
Ribeira Grande

TOTAL
4,75
4,55
4,50
4,05
4,00
4,00
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Boas Práticas de Municípios ECOXXI
Destacamos nesta edição, 4 boas práticas de municípios ECOXXI (Albufeira, Alvaiázere, Leiria e Viana do Castelo) enquadradas em diferentes indicadores: Conservação da Natureza: Biodiversidade e Geodiversidade. Conhecer, Educar e Divulgar
(ind.10); Promoção da Educação Ambiental por Iniciativa do Município (ind.1); Cidadania, Governança e Participação (ind. 4), e
Turismo Sustentável (ind. 21).

Albufeira: Telegestão da Rega em Espaços Verdes
O Município de Albufeira tem vindo, desde 2017, a investir
na ampliação da rede de rega com estações meteorológicas e
sistemas gestão remota para otimizar o consumo de água na
rega e reduzir custos operacionais de manutenção. Com o
apoio da Arquijardim, SA., o município investiu na instalação
de estações meteorológicas nas zonas verdes e a correspondente adaptação do sistema de rega com unidades telemétricas. Saiba mais em: https://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/albufeiratelegestao-da-rega-em-espacos-verdes/

Alvaiázere: Alvaiázere, Sorte em Viver Aqui
A promoção da cidadania ambiental está na génese da estratégia das políticas ambientais desenvolvidas pelo Município
com o propósito de, através da participação pública e privada,
desenvolver o exercício de boas práticas ao nível do ambiente
e do desenvolvimento sustentável. O Município tem vindo a
desenvolver ações concretas que permitam proteger as espécies existentes, combater as invasoras e promover o repovoamento com espécies autóctones. Saiba mais em:

Albufeira,
Alvaiázere,
Leiria e Viana
do Castelo em
destaque nas
últimas
edições do
Boletim
ECOXXI.

https://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/alvaiazere-alvaiazere-sorte-em-viver-aqui/

Leiria: Projeto UrbanWINS
O projeto UrbanWINS pretende analisar as estratégias atuais para a prevenção
e gestão de resíduos, implementadas em 24 cidades, e avaliar como elas contribuem para a resiliência urbana e eficiência de recursos. Os planos estratégicos
que resultarão do projeto serão testados e avaliados do ponto de vista qualitativo
e quantitativo, através de indicadores. A disponibilização de kits de ferramentas
online para capacitar os decisores a melhorarem as suas políticas de prevenção
e gestão de resíduos, é um dos resultados esperados.
Saiba mais em: https://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/leiria-projeto-urbanwins/
Boletim ECOXXI - edição de novembro

Viana do Castelo: Náutica nas Escolas
O Município de Viana do Castelo tem desenvolvido um conjunto
de projetos que visam, em última instância, promover a saúde e
o bem estar dos cidadãos que nela habitam e num turismo
sustentável, quer na promoção de hábitos de vida saudável,
quer nos investimentos efetuados.
Com o intuito de potenciar ainda mais estas capacidades e fortalecer áreas como o turismo náutico e um desenvolvimento sustentável, a Câmara Municipal criou um conjunto de infraestruturas dedicadas ao remo, à canoagem, à vela e ao surf que,
geridas pelos clubes de Viana do Castelo que ocupam os centros náuticos, e que permitem, simultaneamente, fortalecer os
resultados dos clubes desportivos, incentivar a prática desportiva
junto das camadas mais jovens e tornar acessível a todos a prática destes desportos. Saiba mais em: https://ecoxxi.abae.pt/boaspraticas/viana-do-castelo-nautica-nas-escolas/

Viana do Castelo foi eleita Cidade Atlântica do ano 2018 pelas políticas
desportivas implementadas nesta área, mas o Centro de Mar de Viana
do Castelo recebeu já diversos galardões, nomeadamente o de
“Emblema Regional no âmbito dos prémios “O Norte Somos Nós”, e o
“Melhor Município para Viver”.
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Os parceiros ECOXXI são entidades cuja área de atuação se relaciona com serviços ou produtos que
contribuem para ações e políticas sustentáveis.
Os 7 prémios a atribuir pelos diversos parceiros - Sigeste, Betweien, Sogilub, Mobinteg, Engenho e
Rio, Riso e Doggy Done são sorteados na Cerimónia de Divulgação dos Resultados do Programa
ECOXXI 2018.
A SIGESTE – Sistemas de Gestão do Território é uma empresa especializada na prestação de serviços técnicos nas vertentes de sistemas de
informação geográfica, planeamento e gestão florestal, constituída por
uma equipa experiente, multidisciplinar e dinâmica. Prémio: Disponibilização de uma plataforma online pelo período de 1 ano (Gisbox) no valor de 3.400€. Esta ferramenta possibilita a visualização e edição de dados geográficos e alfanuméricos. Mais informações em: https://
ecoxxi.abae.pt/premios-ecoxxi-sigeste/
A Betweien – Challenge and Success, Lda é uma empresa Spinoff da
Universidade do Minho, especializada no desenvolvimento de ferramentas pedagógicas, conteúdos educativos e implementação de projetos
junto de diversos públicos, no âmbito da Educação para o Empreendedorismo, Educação Ambiental e Igualdade de Género e Cidadania. Prémio: Apresentação musical do projeto
de Educação Ambiental “O Planeta Limpo do Filipe Pinto”, com a presença do músico Filipe Pinto para tocar 4
músicas e sessão de autógrafos, no valor de 1.500€. Mais informações em: http://ecoxxi.abae.pt/premiosecoxxi-betweien/
A Sogilub é uma empresa responsável pela gestão eficaz e eficiente
dos óleos lubrificantes usados, sendo a entidade responsável, em Portugal, pelo Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados. Prémio:
Disponibilização de um reservatório de receção de óleos usados a colocar num ou vários locais do município. Mais informações em:
http://ecoxxi.abae.pt/premios-ecoxxi-sogilub/
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A Mobinteg é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções mobile e de Internet das Coisas (IoT). Prémio: Disponibilização da
SMIITY Start Pack, no valor de 8.000€. Mais informações em:
http://ecoxxi.abae.pt/premio-ecoxxi-mobinteg/
A Engenho e Rio é especializada em intervenções em rios e ribeiras.
Constituída por uma equipa multidisciplinar atua na consultoria, formação, monitorização, desenvolvimento e implementação de projetos de
reabilitação em linhas de água. Prémio: “Projeto Rios+”, horas de consultoria e palestra de sensibilização à comunidade escolar e técnicos,
no valor de 1000€. Mais informações em:
https://ecoxxi.abae.pt/premios-ecoxxi-engenho-e-rio/
A Riso Ibérica é uma empresa que tem como missão melhorar a qualidade e a gestão dos documentos impressos, proporcionando uma poupança na sua produção, assim como a implantação de um sistema
100% respeitador do ambiente. Prémio: 10.000 cópias/impressões, no
valor de 1000€. Mais em: https://ecoxxi.abae.pt/parceiros/parceiros2018/riso/
A Doggy Done pretende substituir o uso de plásticos por uma alternativa
sustentável, de origem orgânica, biodegradável e compostável, facultando
produtos e integrando projetos que preservem a sustentabilidade das
intervenções humanas. Prémio: oferta de 7500 sacos compostáveis para
dejectos caninos Doggy Done ao município premiado. Mais informações em:
https://ecoxxi.abae.pt/parceiros/parceiros-2018/doggydone/
ECOXXI nas redes sociais:
Facebook: www.facebook.com/ECOXXI | Twitter:https://twitter.com/ECOXXI_ABAE | Instagram: ecoxxi | Issue: https://issuu.com/eco21
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ECO -ESCOLAS

Editorial

Janeiro de 2019
Distribuição Gratuita

Floresta e Mar | Temas do ano 2018-19

Este ano, em que as Eco-Escolas comemoram os 25 anos a nível internacional
(23 em Portugal), o Mar, e a Floresta
são duas das recomendações de trabalho para as escolas portuguesas, a par
dos temas obrigatórios: Água, Resíduos
e Energia e de outros opcionais como a
Alimentação e Hortas Bio.
Deve-se muito aos municípios, que
apoiam as suas escolas, o crescimento
da rede Eco-Escolas, a qual no final da
1ª década do século XXI ultrapassa já as
1750 escolas em 241 concelhos.
Mas o crescimento tem acontecido principalmente em qualidade e diversidade.
Exemplo disso são os excelentes resultados nas escolas visitadas, o envolvimento de estabelecimentos de ensino desde
o infantil ao superior bem como a diversidade de projetos desenvolvidos.
O foco continua a ser a capacitação em
cidadania e sustentabilidade.

Para facilitar a abordagem dos temas do ano
2018/19, foram criados
dois projetos, com base
nos conceitos “Da minha
escola vê-se o mar” e
“Brigada da Floresta”.
No primeiro caso, são propostas várias atividades como a limpeza de praias, a investigação
sobre microesferas, a construção do calendário
do mar, ou a realização de maquetes, reutilizando papel ou tecido, entre outras.
Por sua vez, a Brigada da
Floresta continuará sob o
lema: conhecer, usufruir e
agir. Neste âmbito começase por conhecer “As árvores da minha escola”, descobrem-se ou criam-se
“Trilhos com Floresta” e realizam-se várias atividades Hand Print pela Floresta como viveiros,
bombas de sementes, plantações erradicação de
invasoras, etc.

Margarida Gomes
Pág.

Seminário Nacional Eco-Escolas 2019
O Seminário Nacional
Eco-Escolas terá lugar em Lagoa
(Algarve) e decorrerá
de 18 a 20 de janeiro.
Irá contar com a participação de mais de
350 participantes. Entre eles estarão professores, técnicos de
municípios e outros
profissionais da área
do ambiente e educação. Durante três dias,
serão apresentados vários painéis temáticos,
workshops e fóruns de trabalho. Durante os dois
primeiros dias do evento, irá decorrer em simultâneo, uma Eco-Mostra, que contará com mais de 40
entidades. No terceiro e último dia os participantes
irão desfrutar de uma visita guiada pelo município
de Lagoa.
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Visitas às Escolas:
auditoria de qualidade
A Comissão Nacional das Eco-Escolas realiza visitas
de 3 em 3 anos às escolas, com o objetivo de verificação de evidências de um trabalho consistente em prol
do ambiente. Esta avaliação baseia-se nos requisitos
de implementação internacional da metodologia EcoEscolas e dos seus resultados. Tem subjacente um
conjunto de indicadores que se sintetizam num “índice
de qualidade. Em 2018, foram visitadas 140 escolas.
97 escolas obtiveram um índice de qualidade igual ou superior a 75%, entre estas destacaram-se 17 escolas que obtiveram uma pontuação igual ou superior a 90%. É preocupação da ABAE aumentar o número das visitas. Contudo, o elevado número de estabelecimentos de ensino a visitar nomeadamente nas regiões norte, centro e Lisboa e vale do Tejo a par
da insuficiente capacidade de resposta por parte de algumas delegações regionais da DGESTE, por falta de recursos humanos, tem atrasado as visitas nestas regiões. Contudo, têm vindo a ser encetados esforços no sentido de melhorar esta situa-

Janeiro de 2019

Eco-Escolas em números
Total de alunos abrangidos - 741.241
Nº de professores coordenadores: 2329
Nº de escolas inscritas: 1752
Nº de escolas por região: ALENTEJO-82; ALGARVE-48; CENTRO-353; LISBOA VT- 530; NORTE542; AÇORES- 67; MADEIRA-130
Nº de Eco-Agrupamentos: 47
Nº de concelhos com Eco-Escolas: 241
Cobertura Nacional:
19% das escolas; 78% dos municípios
Municípios com mais Eco-Escolas:
SINTRA-55; TORRES VEDRAS-52; V.N.DE GAIA46; GUIMARÃES-42; GONDOMAR-38; FUNCHAL34; ÍLHAVO-31; AVEIRO-29

Desafios Eco-Escolas 2019
Os projetos, desafios e concursos 2019 para a rede
Eco-Escolas, estão já todos disponíveis e podem
ser conhecidos a partir da página Projetos
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019.
Sublinha-se que a maioria deles tem como data
limite de inscrição o dia 28 de fevereiro, à exceção
dos projetos com data de participação até 31 de
janeiro: Alimentação Saudável e Sustentável,
particularmente o Eco-Ementas e Eco-Cozinheiros
que este ano terá provas ao vivo a realizar em abril
e ainda do Desafio Tetrapak que propõe a
realização de máscaras de carnaval
Chama-se ainda a atenção para a edição de abril
do Global Action Days (na semana do dia da
Terra- 22 de abril), que conta este ano com um
de s a fi o i nt er n a ci o n al de m in i - v íd e os
para comemoração dos 25 anos das Eco-Escolas
no Mundo.
Deixamos algumas novidades, no entanto, não
deixe de consultar todos os projetos e desafios
na página dos projetos.

Eco-Escolas no Ensino Superior
O interesse destes estabelecimentos de ensino no Programa EcoEscolas tem sido crescente, quer em Portugal quer a nível internacional. Portugal conta atualmente com 9 bandeiras Eco-Escolas atribuídas em 2018 a estabelecimentos do ensino superior.
O próximo passo será o EcoCampus.
A iniciativa Packaging Universities Award
da Novo Verde, implementada no último
trimestre de 2018, com a colaboração da
ABAE, motivou ainda mais Universidades
e Politécnicos. Em 2019 estão já inscritas
e a participar no Eco-Escolas 23 escolas
Prémio Regional Novo Verde:
do ensino superior, mais 9 do que no ano melhores projetos; 7500€
anterior (14).

Desafios UHU
O desafio UHU surge de uma
parceria entre o Programa EcoEscolas e a UHU, reconhecendo
a necessidade de aumentar o
conhecimento e interesse pela
biodiversidade nacional. Este
ano, foram criados 3 novos desa- EB 2,3/S de Tarouca Dr. José Leite Vasconcelos
fios:
Calendário do Mar: Pretende-se com este desafio, alertar para a conservação da biodiversidade marinha através da criação de ilustrações para
um calendário. Os trabalhos criados com recurso à técnica de colagem
ou collage deverão representar a biodiversidade marinha – elementos ou
ecossistemas.
Infografia: Pegada de Dois Produtos: Pretende-se com este desafio a
elaboração de uma infografia que compare uma cola vulgar com a cola da
gama Re-Nature da UHU.
Maquete do Mar: Pretende-se com este desafio a elaboração de uma
maquete(*) que represente um ecossistema marinho, por exemplo: Sapais, prados marinhos e poças de maré, lagoas costeiras e estuários,
ecossistemas marinhos profundos. Mais informações em:
https://desafiouhu.abae.pt/projeto-2019/
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Geração Verdão em Ação
O desafio consiste na criação de uma peça de teatro com as personagens Geração Verdão. A ideia
é que seja abordada de forma explícita ou implícita mas principalmente correta, alegre e divertida a
importância da Redução, Reutilização e Triagem para Reciclagem (e correta deposição) na construção de uma Economia Circular.
Destinatários: Jardim de Infância e 1º ciclo. Aceitam-se também participações do 2º ciclo de escolaridade.
Inscrição até 28 de fevereiro na plataforma Eco-Escolas, submissão dos trabalhos até 15 de maio.
Mais informações: https://geracaoverdao.pt/

Geração Depositrão
Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto
Geração Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e através deles a população em
geral, acerca da importância do adequado encaminhamento dos Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos (REEE), pilhas e acumuladores.
Atividade de Recolha: Recolha de todos os tipos de REEE (pequenos e grandes eletrodomésticos, equipamentos informáticos e lâmpadas) e pilhas/acumuladores.
Atividades criativas
Recriar: constrói o teu Depositrão para REEE e (opcional) o Depositrão para pilhas (todos os
graus de ensino). Construção de um Depositrão para a recolha de REEE e pilhas, utilizando materiais provenientes de REEE e
outros materiais reutilizados.
Upcycling: constrói um brinquedo reutilizando REEE (todos os graus de ensino) Construção de brinquedos protótipos recorrendo ao uso de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e embalagens, que não devem exceder a dimensão de 1m 2.
Em cada uma das atividades criativas existem três escalões: 1º Escalão: jardim de infância e escolas de 1º ciclo; 2º Escalão: 2º e 3º ciclo e 3º Escalão: secundário, profissional e superior. Inscrição até dia 28 de fevereiro, entrega dos trabalhos via plataforma até dia 15 de maio. Mais informações em: https://geracaodepositrao.abae.pt/index.php

Roupas Usadas não Estão Acabadas
O projeto está estruturado
em duas atividades distintas: Recolha com Estilo e
Criar com Estilo. Este ano,
serão também realizados
desafios pontuais, divulgados na página de Facebook
do projeto.
Desafio 1 | Atividade de
Recolha: este desafio prevê
a recolha de roupa, calçado,
brinquedos e livros nas escolas, no decorrer do ano
letivo 2018/2019 (válido
para Portugal Continental).
Inscrição até 31 de julho.
Desafio 2 | Atividade Criativa: o tema deste ano é “O Mar em
Tecido” e prevê a personalização de um pedaço de tecido inspirado num ecossistema marinho ou fluvial, existente em Portugal.
Inscrição até dia 28 de fevereiro, entrega dos trabalhos via
plataforma até dia 15 de maio. Mais informações em:
https://roupasusadas.abae.pt/

Uma Gota de Água e Uma Gota de Óleo
Este desafio resultante de
uma parceria ABAE | EcoEscolas, Prio Toplevel, pretende motivar para um maior conhecimento acerca das questões que se relacionam com a
importância da deposição de
óleos alimentares usados no
local adequado e particularmente para os impactos negativos na qualidade da água.
Escalão 1 | “Uma gota de água e uma gota de óleo” – história coletiva. Destinatários: crianças do jardim de infância e
1º ciclo. Escalão 2 | “Uma gota de água e uma gota de
óleo” – história em BD. Destinatários: crianças e jovens do
2º e 3º ciclo. Escalão 3 | “Porquê reciclar os óleos alimentares usados” – vídeo campanha. Destinatários: jovens do
ensino secundário, profissional e universitário.
Todos os Escalões| Cartaz. O cartaz deverá, de forma
implícita ou explicita apelar à separação e correta deposição dos óleos alimentares usados. Inscrição até dia 28 de
fevereiro, entrega dos trabalhos via plataforma até dia
15 de maio. Mais informações em:
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/uma-gota-de-agua-umagota-de-oleo/
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As melhores ideias dão frutos, a brincar ao carnaval!
Esta atividade é promovida pela Compal (marca da SUMOL+COMPAL) e pela Tetra Pak em
parceria com o Programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa e visa chamar a atenção dos jovens para a importância da reciclagem, proteção do ambiente e da introdução de fruta na alimentação diária.
Desafiamos as Eco-Escolas a construírem máscaras com embalagens da Tetra Pak da
marca Compal, devendo exibir a marca FSC® e Tetra Pak®.
Destinatários: Escalão 1| JI e 1º Ciclo; Escalão 2| 2º e 3 Ciclo.
Inscrição até dia 31 de janeiro, entrega dos trabalhos via plataforma até dia 30 de março. Mais informações em: https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/desafio-tetra-pak-carnaval/

Hortas Bio nas Eco-Escolas
A ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa e a AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica convidam
as Escolas da Rede Eco-Escolas de qualquer grau de ensino a participar na 7ª edição do concurso de Hortas Escolares. Podem candidatar-se escolas da rede Eco-Escolas de todo o território nacional que possuam hortas escolares conduzidas de
acordo com os princípios da Agricultura Biológica.
As hortas podem concorrer em 2 escalões: horta pequena - até 50m² e horta grande - superior a 50m².
Prémio especial: A horta e a comunidade escolar
Este ano, pela primeira vez, serão destacadas as hortas com maior impacto
na comunidade local, ou seja, serão distinguidas as escolas que desenvolvam atividades, em torno da horta, com uma elevada envolvência das famílias, alunos e comunidade em geral. Tal será avaliado através das respostas
ao ponto 14 do questionário e às evidências anexadas nesse ponto. Inscrição até dia 31 de janeiro. Colocação de evidências 1º conjunto até 31
de janeiro, 2º conjunto até 31 de março e 3º conjunto até 15 de maio.
Desafio “Sementário”(Banco de Sementes)
Este desafio, lançado no passado ano letivo, volta a repetir-se. Propõe-se
Exemplos de “Sementários” | Banco de Sementes.
às Eco-Escolas a criação de um banco de sementes, ou seja, um sementário. Inscrição até dia 28 de fevereiro entrega dos trabalhos via plataforma até dia 15 de maio.
Calendário da Horta
É o mais recente desafio lançado às escolas no âmbito do projeto Hortas Bio nas Eco-Escolas. Saber o que plantar e em que
altura, contribui, não só, para uma maior eficiência da horta, mas também para garantir a qualidade das características nutricionais e organoléticas (p.e. sabor, odor, cor) dos alimentos. Inscrição até dia 28 de fevereiro entrega dos trabalhos via
plataforma até dia 15 de maio.

Alimentação Saudável e Sustentável
O projeto Alimentação Saudável e Sustentável, lançado pela ABAE | Programa Eco-Escolas em
parceria com a Agrobio concretiza-se através de um conjunto de desafios, que pretende motivar
as crianças, jovens, professores e família para um maior conhecimento acerca das questões
que se relacionam com a alimentação saudável e sustentável, por forma a que estes se tornem
recetivos à introdução de mudanças de hábitos no dia-a-dia. Podem candidatar-se escolas da
rede Eco-Escolas de todo o país. Podem concorrer nos seguintes escalões:
ESCALÃO 1: jardins-de-infância e 1º ciclo do ensino básico
ESCALÃO 2: 2º e 3º ciclos do ensino básico
ESCALÃO 3: ensino secundário, profissional e universitário
Mais informações: https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/
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Brigada da cantina
É um dos desafios propostos para o ano letivo
2017/2018, que visa a existência de
um grupo de alunos para monitorizar
atitudes e zelar pela adoção de bons
hábitos de higiene e saúde, evitar o
desperdício alimentar e analisar as
questões do ruído nas cantinas e
refeitórios, entre outras questões
pertinentes nestes locais de alimentação. O prazo limite para envio da informação através
da plataforma das Eco-Escolas será 15 de maio 2019
para todos os escalões.
Painel dos Alimentos | Peixes
Neste desafio, também
para todos os níveis de
ensino, pretende-se que
seja criado um “Painel
dos Alimentos”, com
informação específica
relativa às espécies de
peixe mais consumidas
pelas crianças e jovens. No painel deve ser facultada
informação sobre a sustentabilidade das espécies (como
o seu estado de conservação e o tamanho mínimo de
captura) e os benefícios nutricionais do seu consumo. O
intuito do painel é ficar exposto no bar ou na cantina da
escola, para que todos os alunos possam ter acesso a
esta informação.
Alimenta a tua criatividade
Este desafio é destinado às escolas de jardim-de-infância e 1º ciclo. Pretende-se a criação de pratos compostos por peças de fruta
da região e vegetais, com uma
apresentação criativa. O intuito é
a de apresentar os alimentos saudáveis que as crianças frequentemente apresentam mais
resistência a consumir de uma forma apelativa e divertida, de forma a estimular esse consumo.
Eco-Ementas
O desafio das “EcoEmentas” destina-se a alunos do
2º e 3º ciclo, secundário e superior, e propõe-se a elaboração de
uma proposta de ementa da estação primavera/verão, para apresentar à restante comunidade escolar e que seja reprodutível na cantina da escola. O
enfoque para este ano será, não apenas a alimentação
saudável e sustentável, mas também o desperdício alimentar. Os autores das melhores ementas serão convidados a participar nas provas regionais Eco-Cozinheiros.

Eco-Cozinheiros

As eco-ementas selecionadas são
convidadas a integrar as provas
regionais em que os alunos, com
a supervisão dos professores, terão de cozinhar ao vivo as ementas
propostas. As equipas vencedoras
de cada prova regional serão convidadas a integrar a prova final
nacional, onde irão cozinhar novamente a sua ementa
proposta de primavera/verão.
Eco-Festas
O desafio EcoFestas, lançado
pela primeira vez,
pelo Programa EcoEscolas, concretizase pela atribuição
do SELO “ECOFESTAS”.
O principal objetivo é alertar para a importância de encarar os eventos escolares, como um momento privilegiado
de comunicação à comunidade das preocupações ambientais e responsabilidades da escola enquanto EcoEscola.
Procura constituir-se como uma forma de incentivo para
que os eventos escolares, habitualmente designados
como “festas” que tenham em atenção uma série de parâmetros relacionados com: alimentação saudável e
sustentável e economia circular (por exemplo no uso de
descartáveis, opções de decoração, poupança energética), entre outros. As festas, consoante o seu nível de
sustentabilidade, podem ser distinguidas com 1, 2, 3, 4
ou 5 estrelas.
No final do ano letivo serão distinguidas e premiadas as
Eco-Festas. A candidatura deve ser realizada, pelo menos, 1 MÊS ANTES da realização da Festa para que o
envio do “SELO ECO-FESTA” tenha tempo de estar na
escola no dia da festa.
Após a realização da festa deverão ser enviadas algumas evidências, principalmente fotografias relativas a
cada um dos critérios, habilitando-se ainda a escola a
um prémio (forno solar).

Exemplo de selo Eco-Festas com 3 estrelas
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A Ria Formosa faz bem a todos
A Ria Formosa é um sistema lagunar protegido do Oceano
Atlântico por um cordão dunar formado por duas penínsulas
e cinco ilhas barreira arenosas dispostas paralelamente à
costa. Este sistema começou a desenvolver-se há cerca de
10 000 a 8 000 anos, no Holoceno, na sequência do degelo
e da subida do nível da água do mar que resultaram em
elevadas taxas de sedimentação. Por volta dos 7 500 anos
essa transgressão abrandou e começaram a formar-se as
ilhas barreira que foram aumentando de tamanho e migrando no sentido da terra até formarem a configuração actual.
Cerca de 14% do sistema lagunar encontra-se permanentemente submerso, com uma profundidade. média de 2 m,
enquanto que cerca do 80% dos fundos emergem durante a
baixa-mar em regime de marés vivas. A zona entre marés
está dominada por vastas áreas de sapal, ecossistema
constituído por plantas terrestres que suportam algum tempo de imersão durante a maré cheia, e de ervas marinhas
que são plantas aquáticas que suportam algum tempo expostas ao ar durante a maré vazia.

Alguns dos benefícios que estes ecossistemas nos prestam
são bem conhecidos, já que a Ria Formosa constituiu desde
sempre, e cada vez mais, um importante pilar económico,
social e cultural da região, suportando um grande número
de atividades económicas como a pesca, a extração de sal,
o cultivo e marisqueio de bivalves, as marítimo-turísticas
que se encontram em fase de grande desenvolvimento, bem
como outras actividades de lazer e recreio, educação, cultura e investigação. Outros serviços destes ecossistemas não
são tão conhecidos do grande público, como por exemplo a
purificação da água, o sequestro de carbono (carbono azul)
e a mitigação da acidificação do oceano. Estes dois últimos
são relevantes à escala global, para além da escala puramente regional.
Purificação da água
Uma água de boa qualidade deve conter poucos nutrientes
e pouca matéria orgânica, estar bem oxigenada, ser transparente e não ter agentes patogénicos que ponham em risco nem a saúde das pessoas, nem a vida marinha. Só com
água de boa qualidade é que podem existir atividades de

recreio e de lazer,
assim como a exploração económica dos
recursos vivos, como
por exemplo o cultivo
de amêijoas. No entanto, algumas atividades humanas fazem com que a qualidade da água da Ria
piore. Por exemplo,
as descargas de esgotos urbanos na Ria, muito embora
sejam tratados nas estações de tratamento de águas residuais, contêm muitos nutrientes e partículas de matéria orgânica, além de outros poluentes. Os fertilizantes que são usados em excesso na agricultura também chegam à Ria através das ribeiras e das águas subterrâneas.

O sapal e as pradarias de ervas marinhas da Ria funcionam
como verdadeiros “rins”, porque filtram a água, removendo
com elevada eficiência os nutrientes dissolvidos na água,
que utilizam para o seu crescimento. Também removem as
partículas de matéria orgânica da água e as estabilizam no
sedimento, para além de reduzirem a concentração de
agentes patogénicos. Estas plantas aumentam os níveis de
oxigénio na água, pois libertam-no durante a fotossíntese. O
oxigénio fica dissolvido na água e é usado pelos peixes e
outros animais para respirar.
A Ria Formosa é um berçário
Os ecossistemas de ervas marinhas e de sapal da Ria Formosa constituem zonas de refúgio e de alimento para muitas espécies, algumas delas de grande interesse económico, como peixes, moluscos e crustáceos. É por isso que
muitas espécies, como os chocos, põem os ovos nas pradarias de ervas marinhas. Muitos peixes abrigam-se na Ria
quando ainda são juvenis, pois não só estão protegidos dos
predadores como têm uma grande diversidade e abundância de alimento. É também graças às pradarias de ervas
marinhas que a Ria Formosa tem a maior comunidade de
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para se agarrar às folhas das ervas. Além de abrigar os
peixes e bivalves de que nos alimentamos, as ervas marinhas têm um papel fundamental de suporte de toda a biodiversidade, isto é, de todos os outros organismos que não
comemos. Para além disso, as ervas marinhas e sapais da
Ria Formosa são importantes áreas de alimentação e repouso para um grande número de aves limícolas. Muitas
destas aves descansam e alimentam-se na Ria Formosa
quando migram entre a Europa e África.

O que é o carbono azul?
O carbono azul é o carbono capturado pelos mares e oceanos do mundo, em particular pela vegetação costeira, como
os sapais e as ervas marinhas. Este carbono vem do dióxido de carbono (CO2), um gás cuja concentração na atmosfera está a aumentar para níveis alarmantes devido às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e
a desflorestação. O aumento do dióxido de carbono atmosférico faz com que a temperatura do planeta aumente através do chamado “efeito de estufa”. Reter o carbono na vegetação é uma forma natural de reduzir o efeito de estufa e
combater as alterações climáticas do nosso planeta.
Quando fazem
fotossíntese, as
plantas dos sapais
e das ervas marinhas utilizam a luz
do sol, e o CO2 da
atmosfera e da
água do mar para
produzir matéria
orgânica e crescer.
As plantas filtram
também a matéria orgânica em suspensão na água e armazenam-na no sedimento juntamente com os restos de plantas mortas. O carbono de toda essa matéria orgânica pode
ficar retido no sedimento por centenas ou milhares de anos.
Há cerca de 650,000 toneladas de carbono orgânico enterradas nas ervas marinhas da zona entre marés (Zostera
noltei) e no sapal baixo da Ria Formosa (Spartina maritima).
Esta quantidade de carbono equivale ao CO2 resultante da
combustão de gasolina no Algarve (carros e barcos) durante 4 anos (ou ao carbono emitido por mais de 100 000 pes-

soas num ano). Se esta vegetação for destruída, todo o
carbono das plantas e do sedimento será convertido em
CO2 e passa outra vez para a atmosfera.
Acidificação do oceano
Quando se diz que é preciso reduzir a acidificação do oceano não quer dizer que este seja ácido (isto é, que tenha pH
inferior a 7). Na verdade, o oceano é básico (tem pH maior
que 7), e o que está a acontecer é que está a ficar menos
básico, sem chegar a ficar ácido. A acidificação deve-se às
emissões de CO2 para a atmosfera provenientes da queima
de combustíveis fósseis e da desflorestação. O dióxido de
carbono atmosférico dissolve-se na água e, através de uma
série de reações químicas, diminui o seu pH.
A acidificação dos oceanos pode causar problemas para
muitas espécies, tais como alterações no crescimento, comportamento, hábitos de reprodução e alimentação, entre
outros efeitos. Uma das maiores preocupações é com os
animais e as algas que têm componentes calcárias. É que a
acidificação não só faz com que seja mais difícil formar essas componentes nos juvenis que estão em crescimento,
como estes ficam mais frágeis e quebradiços. Estes efeitos
podem levar ao desaparecimento de algumas espécies e a
mudanças importantes na estrutura dos ecossistemas.
As ervas marinhas e as plantas do sapal, ao fazerem a fotossíntese para crescer, capturam muito dióxido de carbono
da água, aumentando o pH e reduzindo a acidificação. Ou
seja, estas plantas ajudam a reduzir o excesso de CO2 na
água do mar provocado pela queima de combustíveis fósseis.
Conhecer os serviços que as plantas marinhas e costeiras
nos prestam contribuindo para o nosso bem-estar, faz com
que nós todos nos preocupemos com a sua proteção. Estando informados, os cidadãos podem exigir aos decisores
que protejam melhor estes ecossistemas, para que a boa
qualidade da água, o berçários de peixes, crustáceos e moluscos, o sequestro de carbono e a mitigação da acidificação das águas da Ria Formosa se mantenham ou melhorem. Este é o objectivo do projecto de investigação científica RiaValue liderado por investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Como o nome indica, este projeto pretende avaliar o valor de alguns dos benefícios que a vegetação da Ria Formosa nos dá, isto é, do
bem que a Ria faz a todos nós. Saber o valor destes benefícios ajuda-nos a compreender melhor o que poderemos
perder se não a protegermos. Irá ajudar também a que,
quando se tomam decisões sobre as atividades económicas
que podem ser feitas na Ria, se perceba que impactos estas podem ter e como se poderão compensar estes impactos (por exemplo, contribuindo para a recuperação de uma
área que gere um valor semelhante à que será destruída).
Autor do texto:
Professor Rui Santos; Universidade do Algarve.
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Novos projetos, no âmbito dos temas do ano | Floresta e Mar
Ficha Técnica

Em busca dos… suspeitos do costume

Caça às Microesferas

Colaboraram nesta edição:
Rui Santos, UAlg.

O Lixo Marinho e, em particular, a acumulação de
plástico, tem vindo a ser
identificado como um dos
maiores problemas globais
dos nossos tempos. O desafio consiste na monitorização dos resíduos que dão à costa numa praia
e na comparação dos dados ao longo do tempo
e/ou com outras escolas de outras regiões. A
dinâmica de criação de grupos de trabalho fica a
cargo do(a) professor(a). Mais informações:

Quando utilizamos produtos
de higiene que contêm microsferas, estas fluem diretamente
dos lavatórios, chuveiros e
banheiras, para o sistema de
esgoto. As ETARs não são
projetadas para filtrar microsferas, as quais causam uma série de impactes no ambiente marinho, uma vez que são impossíveis de remover.
Para alertar para esta questão propomos este
ano às Eco-Escolas o desafio de contribuir para
esta campanha. Mais informações:

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/os-suspeitos-docostume/

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/caca-as-microesferas/
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Propriedade:
ABAE | FEE Portugal
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Morada: Rua General Gomes Araújo
- Edifício Vasco da Gama - Bloco C
1350-355 Lisboa
Telefone: 213942746
Fax: 213942749
E-mail: ecoescolas@abae.pt
Página: https://ecoescolas.abae.pt
FB: https://www.facebook.com/ecoescolas

Eco-Trilhos do Mar ou Floresta
Coordenação Eco-Escolas
Comissão Nacional
- Agência Portuguesa do Ambiente
(APA)
- Direção Geral de Educação (DGE)
- Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares (DGestE)
- DROTA Madeira
- DRA Açores
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
- Agência para a Energia (ADENE)
Coordenação Técnico-Pedagógica
ABAE/FEEP
- Margarida Gomes
- Renata Gonçalves

Apoios 2018/2019
As iniciativas desenvolvidas em
2018/19 contam com o apoio das
entidades da Comissão Nacional
e dos municípios parceiros.
Atividades específicas foram
apoiadas por: C.M. de Pombal, C.
M. de Lagoa (Algarve), Águas de
Portugal, Agrobio, Águas de Gaia,
Sarah Trading, Valorcar, Ecolub,
Parque Biológico de Gaia, Zoomarine, Oceanário, Vertigem Azul,
Tetrapak, Toyota, Jardim Zoológico de Lisboa, Valorpneu, UHU,
ERP Portugal, Aki, Prio, Novo
Verde, Riso e Jerónimo Martins
E ainda: o Centro de Formação.
Orlando Ribeiro/ APG (parceiro
para a formação creditada).

Este projeto pretende motivar para
o conhecimento do território próximo da escola, incentivando à criação de trilhos que através de experiências e atividades, deiam a conhecer características ambientais e
de sustentabilidade locais. O enfoque temático
do trilho pode ser o mar, ou a floresta (ou ambos), desde que pelo menos um dos postos/estações trate esse tema. A concretização
do desafio utiliza como recurso a aplicação
gratuita Wikiloc Mais informações :
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/2018-19-projetostrilhos/

Hand print pela Floresta
As Brigadas da Floresta têm
como objetivo principal a implementação de ações exequíveis
ao nível da escola, que visam a
proteção, conservação, renovação e gestão sustentável dos
ecossistemas em geral e da floresta em particular. O desafio que se propõe às Eco-Escolas nesta atividade Handsprint consiste:
– na criação de viveiros florestais na escola
– no desenvolvimento de ações que visam um
impacte positivo na floresta. Mais informações:
https://brigadadafloresta.abae.pt/handprintfloresta/

Projetos de cooperação escola-município | apoio ABAE
O mar começa aqui
Este desafio é dirigido aos
municípios. Os interessados
devem contactar a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que por sua vez
mobilizará as escolas do
concelho a participar no concurso. A estas pede-se que enviem um projeto de uma pintura a
realizar em torno de uma sarjeta, com o objetivo
de sensibilizar para o facto das águas pluviais
arrastarem com elas vários tipos de resíduos.
Mais informações:
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/o-mar-comeca-aqui/

Página Oficial Eco-Escolas: ecoescolas.abae.pt
Plataforma de trabalho: ecoescolas.abae.pt/plataforma

Rota pela Cidadania
Tal como as outras Rotas EcoEscolas, o objetivo é alertar para a
mobilidade sustentável e incentivar
a partilha de experiências entre as
Eco-Escolas do mesmo concelho,
concretizando-se com percursos entre escolas,
troca de testemunhos, apresentação de projetos,
compromissos e sugestões dirigidos aos municípios. A inovação consiste em desafiar os municípios em disponibilizar uma verba de pelo menos
1000€ para que possa ser implementado o projeto
mais votado no fim da Rota. Mais informações:
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2018-2019/rota-da-cidadania/
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ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA
EDIÇÃO ESPECIAL ECO-FREGUESIAS XXI

Editorial
Aspirar à bandeira verde Eco-Freguesias XXI,
significa querer assumir um compromisso de
trabalhar de forma continuada, no sentido do
incremento da sustentabilidade ambiental, social e económica do território, e da qualidade de
vida das pessoas que nele habitam, trabalham
ou visitam.
O envolvimento das pessoas através do incentivo a práticas de cidadania participativa, e da
integração em processos de (in)formação, educação e capacitação, são aspetos estruturantes
em todo o processo e claramente valorizados, a
par das preocupações relativas à gestão ambiental ou à coesão social, entre outras.
O Eco-Freguesias XXI, cujo ciclo bienal de atividades, visa disponibilizar uma ferramenta de
trabalho ao dispor dos autarcas em linha com a
Agenda 2030, culmina esta 2ª edição com a
atribuição do Galardão 2019, resultante da aferição de um conjunto de indicadores, que caracterizam as ações e progressos na área da sustentabilidade.
A todos os que assumem o compromisso de
prosseguir este percurso, os nossos parabéns!
Margarida Gomes

1º Lugar 2019

Caldelas: a freguesia mais verde

Distribuição Gratuita

6 de junho em Braga

Galardão Eco-Freguesias XXI

No dia 6 de junho, decorrerá no Mosteiro de
Tibães, em Braga, a entrega do Galardão EcoFreguesias XXI 2019, que distinguirá 52 freguesias de Portugal.
Esta sessão integra o Programa da 11.ª edição do
GreenFest, um festival de sustentabilidade de
acesso livre que acontece de 6 a 9 de junho.

Nesta edição:

A Freguesia de Caldelas (Vila das Taipas), no
concelho de Guimarães, foi a que registou a melhor
pontuação na candidatura a Eco-Freguesia XXI
2019, com uma pontuação de 87%.
A Freguesia de Pombal, no concelho de Pombal e
a União de Freguesias de Campelos e Outeiro
da Cabeça, no concelho de Torres Vedras, posicionaram-se em 2º e 3º lugar, registando um Índice de
85%, e 81%, respetivamente.
Nesta 2.ª edição do projeto participaram 86 freguesias, das quais 52 serão reconhecidas como EcoFreguesias XXI 2019 (60% ).
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T E R R A ZU L

Eco-Freguesias XXI - o que significa
O projeto Eco-Freguesias XXI assume-se como um reconhecimento pela adoção de práticas sustentáveis no seu território assentes na participação, cidadania e inclusão, com impacto real e positivo para a comunidade.
O projeto Eco-Freguesias XXI tem como finalidade incrementar a sustentabilidade local, valorizando os processos de cidadania
participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus habitantes. Este projeto procura
ainda responder aos novos desafios estabelecidos pela estratégia “UE 2020”, enquadrando-se nas opções estratégicas que
consolidam o desígnio europeu de promoção de uma economia social mais inteligente e mais verde.

Segundo, João Ferrão, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa e elemento integrante da Comissão Científica do Projeto Eco-Freguesias XXI, a adesão ao
estatuto de Eco-Freguesia é um estímulo para melhorar o que já se faz, indo mais além não só em
termos de objetivos, mas também no que se refere ao modo – integrado e participado – como se procura atingir esses objetivos.
Acrescenta ainda que “a atribuição do rótulo Eco-Freguesia permite salientar o facto de as instituições
de proximidade desempenharem um papel crescente na concretização de grandes desígnios globais,
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, Agenda 2030), trazendo-os para o quotidiano das pessoas e das organizações”.

“(…) a adesão
ao estatuto de
Eco-Freguesia
é um estímulo
para melhorar
o que já se faz,
indo mais além
não só em
termos de
objetivos mas
também no que
se refere ao
modo como se
procura atingir
esses
objetivos”.

João Ferrão (ICS-UL)

940 funcionários abrangidos em 70 freguesias

Ser Eco-Freguesia é ter Eco-Funcionários
Uma das missões do Projeto Eco-Freguesias é sensibilizar e envolver ativamente os funcionários e colaboradores da Junta de Freguesia no processo de
criação de territórios cada vez mais sustentáveis.

Resultados dos funcionários por freguesia
pontuação média em % nas freguesias com taxa de participação de 100%

É neste contexto que é lançado o desafio “EcoFuncionários”, um questionário a preencher por todos os trabalhadores da Junta de Freguesia, com
repercussões na pontuação da Candidatura.
Na edição de 2019, participaram no EcoFuncionários 81% das freguesias candidatas (70
freguesias), o que corresponde a uma taxa de participação média de 7 funcionários por freguesia.

De uma forma geral, os funcionários revelam preocupações diárias nos domínios ambiental e social. Dos
940 funcionários que participaram no preenchimento
do inquérito, 55% registou uma pontuação positiva, igual ou superior
a 50%. O Indicador 1, que avalia a adoção de medidas de poupança
de água, resíduos e energia no local de trabalho, foi o que registou
pontuações mais elevadas. A colocação de redutores de caudal nas
torneiras dos edifícios da
Junta de Freguesia, o
recurso a iluminação LED
em todas as salas e a
disponibilização e utilização de ecopontos, são as
principais medidas adotadas.
Freguesia de Campelos e Outeiro da Cabeça

UF de
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Participação pública

Orçamento Participativo em Rio Tinto
A maioria das Freguesias candidatas (65%) não possui orçamento participativo.
Nas freguesias onde existe, apenas 9% possui orçamento participativo da iniciativa
da Junta de Freguesia sendo de iniciativa municipal nos restantes 26% .
Rio Tinto, no concelho de Gondomar, é uma das 8 Eco-Freguesias com orçamento
participativo de iniciativa própria, disponibilizando a Junta de Freguesia uma verba
de 10.000 euros para implementação de projetos que versem sobre matérias da
competência da Junta de Freguesia ou delegadas pela Câmara Municipal de Gondomar.
Todos os cidadãos eleitores na Freguesia podem apresentar propostas e a votação
é realizada online (1 voto por eleitor).
Orçamento Participativo de Rio Tinto está na sua 4ª edição, tendo sido já implementados três projetos : Projeto “Comunidade Viva – Escola Ativa”, em 2016; Parque Infantil do Corim, em 2017; e Projeto Passadeiras Luminosas, em 2018.

Promoção do Turismo

Góis: Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis
Góis tem vindo a promover a atividade turística na sua freguesia, através de diversas ações que visam não
só promover o património imaterial, mas também aumentar o número de dormidas no concelho e combater
a sazonalidade.
A Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis,
uma das iniciativas mais relevantes realizadas na
freguesia, tem como missão a divulgação da tradição e estórias das aldeias, a promoção do artesanato local, e a promoção das unidades de alojamento e
restauração do concelho.
Desde a primeira edição (2013), o número de participantes tem vindo a aumentar substancialmente, com
impacto na ocupação das unidades de alojamento
local do concelho, que em 2017 e 2018 registou uma
taxa de ocupação-cama de 30%.
Freguesia de Góis

Promoção do Comércio Local

Lousã e Vilarinho: Noite Branca
São diversas as ações da iniciativa das Juntas de
Freguesia candidatas ao Eco-Freguesias, no sentido
de promover e dinamizar o comércio tradicional.
Destacamos neste Boletim a iniciativa “Noite Branca” promovida pela Associação de Desenvolvimento
Social e Cultural dos Cinco Sentidos, com o apoio
da União de Freguesias de Lousã e Vilarinho, Câmara Municipal da Lousã, e algumas associações
de natureza social e empresarial local.
Trata-se de uma ação que pretende reforçar os laços de proximidade com a população local, através
da aposta num programa de animação, que pretende transformar a artéria central da vila num local de convívio e lazer, incrementando o sentido de pertença e
promovendo a economia local.

”(…) Góis tem
vindo a promover
a atividade
turística, através
de diversas
ações que visam
não só promover
o património
imaterial, mas
também
aumentar o
número de
dormidas no
concelho e
combater a
sazonalidade(…)”
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86 freguesias candidatas, 60% de bandeiras atribuídas

Resultados Eco-Freguesias XXI

Foram 86 as freguesias que manifestaram intenção de apresentar candidatura à 2.ª edição do Projeto Eco-Freguesias XXI.
Do conjunto de freguesias interessadas (93 freguesias), 92,5% formalizaram a sua candidatura.

52 freguesias galardoadas
As Freguesias de Caldelas (Vila das Taipas), Pombal, Campelos e Outeiro da
Cabeça, e Rio Tinto lideram o grupo das
freguesias melhor pontuadas, ultrapassando os 80%.
A atribuição de 52 bandeiras significa que
60% das freguesias candidatas conseguiram atingir os objetivos mínimos requeridos
para serem reconhecidas como EcoFreguesia XXI 2019, ou seja, obtiveram um
índice global igual ou superior a 50%..
Foram 9 as freguesias que ultrapassaram o
índice de 75% (10% dos candidatos).

Municípios ECOXXI cooperam com as suas freguesias
A maioria das freguesias (53,4%) localizase em municípios ECOXXI.
As freguesias candidatas à 2.ª edição do
projeto localizam-se em 42 municípios de
todos os distritos do país.
Se considerarmos o total as freguesias distinguidas, constatamos que a maioria das
Eco-Freguesias localiza-se em municípios
ECOXXI: Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Arganil, Góis, Lousã, Loulé, Leiria,
Pombal, Amadora, Cascais, Loures, Torres Vedras, Viana do Castelo e Funchal.
Este facto revela a importância da cooperação técnica e institucional entre as várias
escalas da administração local na implementação de práticas consistentes de sustentabilidade.

Distritos com mais participação

Braga e Leiria em destaque
É nos distritos de Braga e Leiria que se verifica maior interesse pelo projeto, com 27 e
13 freguesias inscritas, respetivamente.
O concelho de Guimarães foi o que registou
mais adesão das suas freguesias, seguido
de Pombal, que se destaca por apresentar a
maior taxa de concretização (70%).
A maioria das freguesias participantes são
urbanas (62%) e localizam-se no interior.
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12. Coimbra
UF de Assafarge e Antanhol

1. Aveiro
Freguesia de Cacia

2. Ílhavo
Freguesia de Gafanha da Nazaré
Freguesia de Ílhavo (S. Salvador)

3. Oliveira do Bairro

13. Góis
Freguesia de Góis
UF de Lousã e Vilarinho

15. Vila Nova de Poiares
Freguesia de Arrifana

16. Montemor-o-Novo
Freguesia de Cabrela

4. Mértola
17. Loulé
Freguesia de Quarteira

5. Guimarães
Freguesia de Aldão
Freguesia de Caldelas
Freguesia de Costa
Freguesia de Creixomil
Freguesia de Fermentões
Freguesia de Gonça
Freguesia de Guardizela
Freguesia de Longos
Freguesia de Lordelo
Freguesia de Moreira de Cónegos
Freguesia de Nespereira
Freguesia de Pencelo
Freguesia de Polvoreira
Freguesia de Ponte
Freguesia de Sande (S. Martinho)
Freguesia de São Torcato
Freguesia de Selho (S. Jorge)
Freguesia de Serzedelo
Freguesia de Silvares
Freguesia de Urgezes
UF de Airão Santa Maria, Airão
São João e Vermil
UF de Atães e Rendufe
UF de Candoso, São Tiago e Mascotelos
UF de Leitões, Oleiros e Figueiredo

6. Fafe
Freguesia de Fornelos

7. Póvoa do Lanhoso
UF de Calvos e Frades

8. Vila Nova de Famalicão
Freguesia de Seide

9. Mirandela
Freguesia de Cedães

Freguesia de Benfeita

11. Cantanhede
Freguesia de Cordinhã

Freguesia de Foros de Arrão

30. Gondomar
Freguesia de Rio Tinto
UF de Fânzeres e São Pedro da
Cova

31. Maia
Freguesia de Vila Nova da Telha

32. Santo Tirso
Freguesia de Aves
UF de Carreira e Refojos de Riba
de Ave

33. Vila Nova de Gaia

18. Alvaiázere
Freguesia de Alvaiázere

Freguesia de Avintes
Freguesia de Oliveira do Douro
UF de Pedroso e Seixezelo

19. Caldas da Rainha
UF de Caldas da Rainha - Nossa Sra.
do Pópulo, Couto e São Gregório

20. Leiria
UF de Santa Eufémia e Boa Vista

21. Pombal
Freguesia de Abiul
Freguesia de Almagreira
Freguesia de Carnide
Freguesia de Carriço
Freguesia de Louriçal
Freguesia de Meirinhas
Freguesia de Pelariga
Freguesia de Pombal
Freguesia de Vermoil
Freguesia de Vila Cã
UF de Guia, Ilha e Mata da Mourisca

22. Amadora
Freguesia de Encosta do Sol

23. Cascais
UF de Cascais e Estoril
Freguesia e São Domingos de Rana

24. Lisboa
Freguesia de Areeiro
Freguesia do Campolide
Freguesia de Carnide
Freguesia da Estrela

34. Chamusca
Freguesia da Carregueira
UF Chamusca e Pinheiro Grande

35. Almada
UF de Laranjeiro e Feijó

36. Barreiro
UF de Alto do Seixalinho, Santo
André e Verderena

37. Santiago do Cacém
Freguesia de Santo André

38. Setúbal
Freguesia de Setúbal (S. Sebastião)

39. Viana do Castelo
Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo

40. Mangualde
UF de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta

41. Viseu
Freguesia de Viseu

25. Loures
Freguesia de Bucelas

26. Lourinhã
Freguesia de Santa Bárbara

10. Arganil

29. Ponte de Sôr

14. Lousã

Freguesia de Oiã

Freguesia de Alcaria Ruiva

PORTALEGRE

27. Torres Vedras
UF de Campelos e Outeiro da Cabeça
UF de Carvoeira e Carmões

28. Vila Franca de Xira
Freguesia de Vila Franca de Xira

42. Funchal
Freguesia de São Martinho
Valor do Índice Eco-Freguesias XXI 2019:

< 50%
[70-80[0

[50-60[
≥ 80

[60-70[
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Resultados das Candidaturas - desempenho por indicador
O indicador da animação sociocultural é aquele em que as freguesias têm mais facilidade em pontuar. O indicador relativo aos
serviços de proximidade é o que regista piores pontuações.
De uma forma geral, as freguesias disponibilizam um conjunto diversificado de serviços de proximidade à população, sobretudo
serviços de apoio à família, jovens e idosos,
como ATL/CAF, centros de dia e campos de
férias e/ou excursões.
Contudo, são poucas as freguesias que
prestam serviços porta-a-porta de forma
regular, possuem cuidadores ao domicílio e
ainda disponibilizam serviços como carros
oficina, bibliotecas itinerantes e lavandarias
sociais, entre outros, o que se reflete na
pontuação obtida no indicador 7.
Já a animação socio-cultural promovida ao
longo do ano pela Junta
regista as pontuações mais
elevadas (indicador 8).

As
Freguesias de
Pombal,
Caldelas e
Ponte
destacam-se
no indicador
“Promoção
da Economia
Local”.

Top +: Freguesias melhor pontuadas

Visão do Desenvolvimento

Indicador
1 - Mobilização,
capacitação e educação para a sustentabilidade

Um dos parâmetros avaliados na Candidatura a Eco-Freguesia
é a visão do executivo relativamente a projetos/ações futuras
prioritárias para a freguesia, na área da sustentabilidade ambiental e ainda socio-económica. As Freguesias de Caldelas e 2 – Gestão
Encosta do Sol foram as que registaram a pontuação máxima Ambiental
3 – Mobilidade e
neste indicador.
Transportes

Caldelas e Encosta do Sol: Projetos prioritários
A Freguesia de Caldelas, no concelho de Guimarães, pretende implementar o projeto de construção do Parque de
Lazer da Praia Seca, com o objetivo de criar condições para
uso sustentável e seguro da margem ribeirinha do Ave e da
Ribeira da Agrela.

A sustentabilidade ambiental é uma marca do projeto que será desenvolvido de acordo com as práticas ambientais definidas designadamente a modelação de margens e recuperação do corredor ribeirinho, através de plantações autóctones e aplicação de soluções técnicas para estabilização de
margens e execução de trilho ecológico.

4 - Equipamentos e
Espaços Públicos
5 - Biodiversidade e
Espaços Verdes
6 – Informação e
Participação
Pública
7- Serviços de Proximidade
8 - Animação
Socio-Cultural
9 - Promoção da
Economia Local
10 - Visão do
Desenvolvimento

Freguesias melhor pontuadas
UF. Campelos e Outeiro da
Cabeça; F. Caldelas e UF Santa
Eufémia e Boa Vista e UF Carvoeira e Carmões
F. Rio Tinto, F. São Martinho e
F. Carnide (Lisboa)
F. Caldelas, F. Rio Tinto, F.
Carnide (Lx), F. Encosta do Sol
e F. Oliveira do Douro
F. Oiã, F. Estrela e F. Costa
F. Rio Tinto, F. Costa, F. Caldelas e F. Campolide
F. Rio Tinto, F. São Martinho e
F. Oliveira do Douro
UF Cascais e Estoril, F Pombal,
UF Campelos e Outeiro da
Cabeça, F. Caldelas e F. Estrela
F. Caldelas, F. Rio Tinto, UF
Lousã e Vilarinho e F. Estrela
F. Pombal, F. Caldelas e F.
Ponte
F. Urgezes e F. Caldelas

A Freguesia da Encosta do Sol, no concelho da Amadora, pretende dar continuidade ao projeto "Mono - A Arte do Desperdício”.
Este projeto visa motivar a adoção de padrões de consumo mais
sustentáveis, através da promoção de ações de capacitação
relacionadas com o upcycling para a comunidade e assim viabilizar uma das principais estratégias da economia circular, o aumento da longevidade dos produtos.
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Destaque para algumas das boas práticas desenvolvidas pelas freguesias candidatas .

Semana Solidária

Factor C

Enquadrado nas ações de apoio ao empreendedorismo,
as Freguesias de São Domingos de Rana e Alcabideche, no concelho de Cascais, beneficiam de um Fundo
Comunitário no âmbito do Programa de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária para apoio ao empreendedorismo, criação de emprego e empregabilidade.
Até ao momento já abrangeu 12 empresas e continuará
em desenvolvimento. Esta estratégia constitui-se através
do estabelecimento do Grupo de Ação Local que para as

A Junta de Freguesia de Viseu, localizada no coração da
cidade, promove anualmente a Semana Solidária durante a
qual acontecem diversas iniciativas em articulação com as
escolas, município e outras instituições e parceiros.
Na sua 3ª edição em 2019 a programação contempla diversos dias temáticos — Ambiente, Saúde, Comunidade, Associativismo, Cultura e Voluntariado, Criança, Desporto e
Bem-estar durante os quais acontecem conferências, visitas e muitas outras atividades.

Comunidades Criativas para a Inclusão Digital
A União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, no
concelho de Mangualde, aderiu ao projeto “Comunidades
Criativas para a Inclusão Digital”, que proporciona aos cida”(…)As
dãos, meios que permitam aumentar os níveis de competênBrigada do
cias digitais, promovendo mais igualdade de oportunidades,
cidadania, participação e inclusão principalmente junto de concelho de
população mais vulnerável, com menor acesso e possibilida- Guimarães
visam a
de de utilização das novas tecnologias.
implementação
Projeto “Avós e Netos” em Pombal
de um plano de
Inserido no Programa Pombal 65+ da Comissão Social de Freguesia
ação onde
de Pombal, o Projeto “Avós e Netos” visa combater o isolamento e a
constam
exclusão social dos idosos residentes em meio rural. Este projeto promedidas
move encontros intergeracionais entre os idosos que estão inscritos no
específicas que
Projeto Aldeias 65+ e as crianças que frequentam as Atividades de
envolvem a
Animação de Apoio à Família da Junta de Freguesia de Pombal, nomecomunidade
adamente através da dinamização de atividades lúdicas e de ocupação
(…)”.
de tempos livres, e ainda apoiando as famílias na articulação dos horários de trabalho com os horários das crianças.

Brigada Verde de Caldelas
A Brigada Verde é uma iniciativa criada pela Junta de Freguesia de Caldelas, em colaboração
com um conjunto de 15 entidades parceiras, que consiste na elaboração e implementação de
um plano de ação onde constam medidas específicas que envolvem a comunidade. Este plano
visa sensibilizar a educar os cidadãos, sobretudo no que respeita a educação para a sustentabilidade, a gestão ambiental, a mobilidade e transportes e a gestão dos espaços públicos.
Comemoração do Dia da Ação pelos Rios
A constituição desta brigada verde permite a mobilização social para a questão ambiental,
tendo Caldas das Taipas condições excecionais para evoluir no sentido de um território cada
vez mais sustentável.
Em março de 2019, a Brigada Verde de Caldelas, em parceria com o Laboratório da Paisagem de Guimarães, comemorou o Dia da Ação pelos Rios, através do lançamento da obra do
caminho pedonal/ciclável e sustentação das margens da ribeira da Canhota. Promoveu ainda
uma ação de limpeza da margem do rio Ave com cerca de 50 alunos da Universidade do
Minho, elementos da Brigada Verde de Caldelas e das Brigadas Verdes das 4 Eco-Escolas
da Vila de Caldas das Taipas.
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Resultados Eco-Famílias XXI
Decorreu dia 18 de Maio de 2019, durante o Spring
Fest`19, a entrega de prémios às famílias da Freguesia
de Carvoeira e Carmões, no concelho de Torres Vedras, que demonstraram ter comportamentos mais
amigos do ambiente.
As 3 famílias com maior pontuação foram as famílias
representadas por: Sílvia Caseirito (1º lugar), Ana
Resoluto (2º lugar) e Tânia Fernandes (3º lugar).

Os prémios atribuídos pela freguesia para as 3 melhores famílias foram: 1º – Um compostor; 2º – Um “Kit Poupança de Água”; 3º – Duas árvores para plantar
(espécie autóctone).
O Eco-Famílias XXI é um projeto desenvolvido pela ABAE que visa informar a população em geral sobre
opções de vida mais sustentáveis e distinguir e premiar as famílias da freguesia que demonstrarem, através da sua participação as suas preocupações com o ambiente, o território e a comunidade.

Na edição 2018/2019, participaram neste concurso 125 famílias de 20 freguesias.

Projetos de promoção da sustentabilidade local

Margarida Gomes
Tânia Vicente
Comissão Científica e Júri:

David Travassos (ICS-UL)
João Ferrão (ICS-UL)
João Guerra (ICS-UL)
José Fidalgo (CESOP-UCP)
Jorge Neves (APA)
Luisa Schmidt (ICS-UL)
Luís Mendes (IGOT)
Madalena Santos (ICS-UL)
Margarida Marcelino (APA)
Parceiros em destaque

Concurso Eco-Famílias na Freguesia de Carvoeira e
Carmões (Torres Vedras)

Participação da ABAE na Conferência sobre Sustentabilidade. Integrada na Semana Solidária. Freguesia de Viseu

As freguesias que manifestarem interesse em participar
na próxima edição do projeto, terão ao seu dispor um
conjunto de projetos/ações promovidos pela ABAE e
por diversos parceiros.
A ABAE, através da sua equipa técnica disponibiliza
alguns dos projetos como por exemplo: sessões participativas, promoção turística ou , formação em temáticas como educação para a sustentabilidade, economia
circular, hortas ou alimentação saudável e sustentável .
que devem estar concluídos até dezembro de 2020.

Na candidatura a Eco-Freguesia XXI 2020/21 serão (apenas) considerados os projetos concluídos até dezembro de 2020.

Eco-Freguesias XXI: próximos passos
Calendarização 2019 / 2021

Eco-Freguesias XXI | contactos

EMAIL:
ecofreguesias21@abae.pt
TELEFONE:
213942747 | 215832423
TELEMÓVEL:
935373716 | 910502424
SITE:
ecofreguesias21.abae.pt
FACEBOOK

Data
Outubro a dezembro de 2019
Outubro de 2019 a dezembro de 2020
Setembro a dezembro de 2020
Janeiro a março de 2021
Abril a maio de 2021
Junho de 2021
Julho de 2021
Setembro/outubro de 2021

Ação
Abertura das inscrições
Fase 1: Adesão a projetos e sua implementação
Fase 2: Abertura das Candidaturas - Eco-Funcionário
Fase 3: Abertura das Candidaturas - Eco-Freguesia
Avaliação pelo júri
Envio dos Resultados às Juntas de Freguesia
Período para Esclarecimentos às Juntas de Freguesia
Cerimónia de Divulgação dos Resultados. Galardão

facebook.com/ecofreguesias21

Membro da
Foundation for
Environmental
Education

A ABAE é Organização não Governamental de Ambiente (ONGA).
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