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1.Introdução  

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas com o público esco-
lar no âmbito dos Programas Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambi-

ente (JRA) durante o ano letivo 2020/2021. 
Como principais aspetos inovadores é de salientar que este ano letivo ará acesso 

aos primeiros galardões Eco-Campus (Eco-Escolas no Ensino Superior) com a 
adesão de mais de 40 instituições em todo o país, foram ampliados os Eco-

Agrupamentos (agrupamentos 100% Eco-Escolas), incentivados os conceitos 
de Escola-madrinha,  iniciada rede nacional de formadores Eco-Escolas e 

ainda estreitada a colaboração entre ONGAs nomeadamente no contexto da 
rede de professores em mobilidade dos quais são o desenvolvimento de projetos 
em parceria como “As Aves da minha Escola” (com a SPEA) ou a ação de forma-

ção que decorreu online “Educação, Aprendizagem e Natureza- Cidadania em 

Ação”. 
É ainda de referir as atividades relacionadas com os programas dirigidos a au-
tarquias (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 sustentabi-

lidade a nível local(apresentados no último ponto dos anexos). 
 

O principal trabalho realizado é em suma a formação e coordenação de projetos. 

A coordenação é uma ação que se desenvolve durante todo o ano : a gestão e 

coordenação do programa e da rede; articulação dos subprojectos; manipulação 

de informação e gestão da plataforma on-line; articulação com as escolas, par-

ceiros, comissão nacional e coordenação internacional.                                                                                                                                                            

A coordenação dos diversos Programas e projetos tem como principais objetivos:                                                                                                                                                                                

- a formação de diversos públicos alvo ;                                                                                                                                                                            

- criação de competências relacionadas com a implementação da educação ambi-

ental para a sustentabilidade; 

- comunicação e criação de condições para a aprendizagem interpares                                                                                                                               

- incentivo, dinamização e avaliação das atividades realizadas nas escolas;                                                                                                                        

- o reconhecimento e a divulgação de boas práticas 
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1.1.Nota relativa à adaptação à situação pandémica  

A ABAE, no âmbito de todos os seus programas de educação para a 

sustentabilidade, e em particular nos programas escolares (Eco-Escolas e JRA), 

assumiu a responsabilidade de desenvolver e implementar um conjunto de 

adaptações aos projetos/atividades lançados à rede Eco-Escolas no contexto da 

pandemia da Covid19.  

Assumindo-se como certo que a concretização de atividades educativas contínuas, 

de alguma forma, pode contribuir para o bem-estar dos jovens em geral durante 

a crise, mantendo um senso de normalidade e regularidade, a ABAE procurou 

estreitar a sua relação com a comunidade escolar e suas famílias, com os seus 

parceiros e com a comunidade em geral, mantendo uma comunicação regular que 

motive o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores chave, resiliência e 

autoeficácia.  

 

No caso das Eco-Escolas os grandes eventos anuais previstos – Galardão Eco-

Escolas e Seminário Nacional Eco-Escolas e Seminário Nacional JRA – foram 

adaptados por motivo as circunstâncias pandémicas ao formato 100% digital 

Paralelamente foi definido um plano de atividades, projetos e desafios lançados às 

Eco-Escolas e JRA pensados para serem desenvolvidos na escola ou em casa, o 

que acabou por acontecer no período de confinamento 

Através do recurso a ferramentas digitais foi por outro lado possível intensificar a 

formação à distância com a multiplicação e webinares dirigidos a professores, 

alunos e comunidade educativa. 

O Programa JRA foi aquele que mais teve que se adaptar uma vez que as 

designadas missões ou atividades de campo, tiveram que ser canceladas e 

substituas por outras em formato online. 

Uma última nota para o multiplicação os contactos com as redes internacionais 

Eco-Schools e Young Reporteres for the Environment que se traduziu em diversas 

participações e professores e alunos portugueses em formações relacionadas com 

as questões a sustentabilidade e particularmente as alterações climáticas, pera e 

biodiversidade, poluição e degradação e recursos. 

Um aspeto curioso foi também o crescimento dos aspetos de colaboração e 

mprojetos entre escolas que culminou com prémios internacionais de várias 

escolas portuguesas 
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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, téc-

nicos 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”. 
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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); 
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 pro-

moção e apoio de experiências educativas no âmbito do seu objeto; 

d) A organização de reuniões, conferências, colóquios, estágios e outras ativida-
des 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 espe-
cial 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. 
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3.Enquadramento dos Programas com a EAS 

A metodologia proposta pelo Programa Eco-Escolas integra estratégias condu-
centes 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, in-
terpretação dos problemas, procura de soluções e comunicação dão especial en-

fase à comunicação e desenvolvimento de competências.  

3.1.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 
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3.2. REFERENCIAIS INTERNACIONAIS: ODS 
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.  

 

- ODS e os  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. 
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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.          

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. 
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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. 

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.  
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 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.  

  

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. 
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 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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4.Objetivos dos Programas/Projetos Escolares 
 
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 2030-ONU) 
- 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) 
 

4.1.OBJETIVOS ECO-ESCOLAS  
Visa encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desen-
volvido 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 Eco-Escolas. 
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. 

https://ecoescolas.abae.pt/sobre/implementar-eco-escolas/
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Possui como objetivos específicos principais: 
1. Trabalhar a gestão ambiental do espaço escola através da implemen-

tação 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 (ar ou espaços exteriores em 2020/21), podendo ainda inte-

grar todos os outros temas e atividades em desenvolvimento na escola 
no âmbito da cidadania e sustentabilidade. 

 

4.2.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 identifi-

car, 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; 

4 – Disseminar para o público local e global através dos diversos meios de 

comunicação ao alcance: colóquios, exposições, jornais, revistas, rádio, redes 

sociais, etc. 

 

 

 

 

https://ecoescolas.abae.pt/sobre/implementar-eco-escolas/
https://ecoescolas.abae.pt/sobre/implementar-eco-escolas/
https://ecoescolas.abae.pt/sobre/implementar-eco-escolas/
https://jra.abae.pt/sobre/metodologia-jra-4-passos/
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5.Dados Estatísticos 

  
  

Tabela 2: Dados estatísticos 

    
1º 

Trimestre 

2º 

trimestre 

3º 

trimestre 
total  

ESCOLAS 

Pré-escolar    985 

1º Ciclo    989 

2º e 3ºciclos    782 

Secundário    363 

Universidades    55 

Profissionais    333 

Outro    28 

Total de 

escolas 
   

3535 é o 

somatório, mas são 

1863 Eco-Escolas 

Municípios    249 

OUTRAS ENTIDADES     

ALUNOS 

Pré-escolar               69 565 

1º Ciclo            148 212 

2º e 3º ciclos    326 089 

Secundário    119 572 

Universidades    93 240 

Profissionais    57 364 

Outros    22 387 

Nº total de 

alunos 
           836 429  

      

DOCENTES 

Pré-escolar     

1º Ciclo     

2º Ciclo     

3º Ciclo     

Secundário     

Outro     

Nº total de 

prof. 
   

2 803 
diretamente 

envolvidos como 

coordenadores 
(EE): abrangidos 

>120.000  

Outros participantes/ 

Público em geral 
   1500 
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.Atividades desenvolvidas 
 

6.1. ECO-ESCOLAS 

 

- Formação 

Devido às restrições pandémicas, a formação este ano letivo foi quase exclusiva-

mente online apesar e no final o ano letivo ter sido possível participar em ativi-

dades e uma escola e Lisboa. 

Formação creditada 50 horas- parceria Centro de Formação Orlando Ribeiro; For-

mação Eco-Campus; Seminário Nacional Eco-Escolas e Diversos webinares como 

se apresenta abaixo 

 

Oficina Eco-Escolas e 

Formação Creditada 

 
  

Galardão Eco-Escolas 
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Green Week–Greenfest 
25 anos Eco-Escolas 

 
  

Seminário Nacional 
Eco-Escolas 

 
  

Formação online. FEE 

Academy 

 
  

Workshops online:  
diversas temáticas 
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Workshops online:  
diversas temáticas 

 
  

Sessões e jogos online 

 

 
  

Quiz Eco-Escolas e ce-

lebração de dias  
comemorativos 

 

 
  

Webinares sobre água 
e ambiente 
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-Projetos e Desafios  

Durante o ano letivo foram lançados à rede Eco-Escolas mais e 35 projetos e 50 

atividades relacionados com vários temas: temas o ano- ar e espaços exteriores, 

economia circular, alimentação e outros relacionados com a cidadania e 

participação. Apresentam-se de seguida os diferentes projetos com a respetiva 

participação e resultados 

 

Projeto “O Ar que eu  
Respiro” com 3 atividades 

sobre a temática ar 
 

 
  
Projeto “O Ar que eu  

Respiro”: Premiados 
 

 
  

Projeto “As Aves Que Nos 
Rodeiam” com 3 ativida-
des sobre a diversidade 

de aves 
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Projeto “Hortas Bio nas 

Eco-Ecolas” com 3 ativi-
dades sobre produção em 
modo biológico e alimen-

tação saudável e sustená-
vel 

 

 
  

 

 
  
Atividade “Alerta  
Invasoras!”: Objetivos e 

atividade  
 

 
  
Projeto “Brigada da  

Floresta”: Objetivo e ati-
vidades  
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Projeto “Brigada da  
Floresta”: Atividades “Ár-

vores da minha escola” e 
“A minha árvore nativa”  
 

 
  

Projeto “Brigada da  
Floresta”: Atividades  

história ilustrada e  
vídeo/animação “O que é 
o FSC?”  

 

 
  
Atividade “Eco-Trilhos 

Eco-Escolas”: Atividades 

 
  
Atividade “Eco-Trilhos 
Eco-Escolas”: Fotografias 
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Projeto “Geração Deposi-
trão”: Atividade recolha e 

criativa 

 
  

Projeto “Geração Deposi-
trão”: Premiados 

 
  

Projeto “Geração Ver-
dão”: Construção de 
objetos, criação de um 

cartaz embalagens, vídeo 
e pintura do ecobag 

 
  
Projeto “Geração Ver-

dão”: Premiados 
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Projeto “Roupas Usadas, 
Não Estão Acabadas” 

 
  

Projeto “Roupas Usadas, 
Não Estão Acabadas”. 
Premiados 

 
  

Atividade “Este Natal os 
Enfeites estão por tua 

Conta”: Objetivo 

 
  

Atividade “Este Natal os 
Enfeites estão por tua 

Conta”: Premiados 
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Atividade “Constrói o Teu 
Ecoponto Amarelo e Reci-

cla” 

 
  
Atividade “Constrói o Teu 

Ecoponto Amarelo e Reci-
cla”: Premiados 

 
  
Desafio UHU: Objetivos 

 
  
Desafio UHU: Atividades 
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Atividade “Onde está o 
Ecolápis?”: Objetivo e ati-

vidade 

 
  

Desafio PRIO “Resíduos: 
a energia do futuro”: 

Objetivo 

 
  

Desafio PRIO “Resíduos: 
a energia do futuro”:  
história coletiva e banda 

desenhada 

 
  
Desafio PRIO “Resíduos: 

a energia do futuro”:  
vídeo e infografia 
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Projeto “Alimentação sau-
dável e Sustentável”: 

Objetivo 

 
  
Projeto “Alimentação sau-

dável e Sustentável”:  
atividade “Qual é o teu 

super-poder?” 

 
  
Projeto “Alimentação sau-

dável e Sustentável”:  
atividade “10 princípios 

da dieta mediterrânica” 

 
  
Projeto “Alimentação sau-

dável e Sustentável”:  
atividade “Eco-Ementas 
mediterrânicas” 
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Projeto Em Busca dos 
“Suspeitos do Costume”: 

Objetivo e atividade 

 

 
  

Projeto Em Busca dos 
“Suspeitos do Costume”: 

Premiados 

 
  
Atividade “Poster  
Eco-Código” 

 
  
Projeto “O mar começa 

aqui”: Objetivo e  
atividades 
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Projeto “O mar começa 
aqui”: Premiados nacio-

nais 

 
  
Projeto “O mar começa 

aqui”: Premiados regio-
nais 

 
  
Global Action Days 

 
  

Global Action Days 
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Global Action Days e ODS 

 
  
Atividade  
#EcoschoolsStayActive 

“Wash” 

 
  
Atividade  

#EcoschoolsStayActive 
“Declara-te ao Planeta” 

 
  

Atividade  
#EcoEscolasFicaEmCasa 

“Aqui há vida” 
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Atividade  
#EcoEscolasFicaEmCasa 

“Declara-te ao Planeta” 

 
  
Missão Eco-Escolas 

#AmaroMar 

 
 

6.2. JRA 
Apesar e em muitas escolas coexistirem os 2 programas os Jovens Reporteres para o Ambiente 

abrangem geralmente um grupo restrito de jovens motivados pelos aspetos da comunicação e 

sustentabilidade. 

Prevê caracterização da localização e temas tratados pelos JRA 
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- Formação 

Semana Nacional JRA (online) 

Iniciativa Digital “YREstaysactive” – Webminares internacionais  

Iniciativa Digital “YRE COllaboration” – dinamizaçao e grupos e colaboração 

Semana Virtual 

JRA 

 

  

 

 

  

Webinar YRE  

Internacional 
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Encontro  

EcoCampus 

 

  

Encontro  

JRA “Vamos  

Colaborar?” 

 

  

Encontro Nacional 

“O Bê-à-Bá do 

JRA” 

 

  

- Atividades e Missões 
Missão Liga. À mobilidade – setembro (Amadora, 2020). online 
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Encontro Nacional 

“O Bê-à-Bá do 

JRA” 

 

  

Missão “Emissões 

zero, mobilidade 

para todos” 

 

  

Missão internacio-

nal “Changema-

kers” 

 

  

Missão virtual JRA 

“O outro lado do 

ZOO” 
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- Desafios e Concursos 
Concurso JRA do Mês; Concurso Nacional JRA; Concurso #Wash 

(internacional); YRE International Award 
Concurso  

reportagem do 

mês 

 

  

Concurso  

reportagem do 

mês: premiados 

 

  

Concurso  

Nacional Melhores 

Reportagens 

 

  

Concurso  

Nacional Melhores 

Reportagens:  

premiados 
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International 

Competition & 

Collaboration 

 

 

  

International 

Competition & 

Collaboration: 

Premiados 

 

 

  

#YRESTAYACTIVE 

WaSH Campaign 
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#YRESTAYACTIVE 

WaSH Campaign: 

Premiados 

 

 

  

Desafio Alerta  

Invasoras! 
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7. Comunicação e divulgação   
 

7.1. DIVULGAÇÃO 
 

Divulgação através dos parceiros, municípios  e Comissão Nacional.                                                                                                                     

Divulgação para escolas de todos os graus de ensino. 

Produção  de conteúdos para as páginas e redes sociais.                                                                                                                                        

Comunicação por email com todas as escolas inscritas.                                                                                                                                      

Comunicados de imprensa divulgando as atividades de dinamizadas no âmbito do 

Programa.                                                                               

Mailing list para escolas (4500 emails). 

Mailing list municípios (500 emails). 

Boletim TerrAzul – 1 edição (em anexo). 

 

 

7.2. PÁGINAS                                                                                                                                                                                       
Página na ABAE http://ecoescolas.abae.pt/  

Página JRA  www.jra.abae.pt 

Portal e Reportagens JRA: http://jra.abae.pt/plataforma 

 

7.3.REDES SOCIAIS 
Canal YouTube https://www.youtube.com/channel/UCN9J9tNbgd-zHqJOSYlrobg 

( + de 2000 subscritores ) 

Facebook: 

Página Eco-Escolas no FaceBook https://www.facebook.com/ecoescolas/ 

( + de 30.000 seguidores em 2020 para + de 51000 seguiores) 

Página EcoCampus https://www.facebook.com/pg/EcoCampusPT/ (+de 1000 seguidores) 

 

Grupo Facebook de professores coordenadores Eco-Escolas https://www.face-

book.com/groups/profsecoescolas ( + de 2900 membros) 

Instagram Eco-Escolas @ecoescolas_pt (de 2200 em 2020 para + de 4300 seguidores) 

 

JRA no Facebook:   http://www.facebook.com/jraportugal  ( + de 3400 seguidores)  

Grupo Facebook JRA: https://www.facebook.com/groups/JRAportugal/ (+ de 400 mem-

bros) 

 

Instagram JRA: @jovens_reporteres (+ de 900 seguidores) 

8.Apoios e Parcerias – projetos escolares 

http://ecoescolas.abae.pt/
file:///C:/Users/Margarida/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NM3IYU67/www.jra.abae.pt
http://jra.abae.pt/plataforma
https://www.youtube.com/channel/UCN9J9tNbgd-zHqJOSYlrobg
https://www.facebook.com/ecoescolas/
https://www.facebook.com/pg/EcoCampusPT/
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas
https://www.facebook.com/groups/profsecoescolas
https://www.instagram.com/ecoescolas_pt/
http://www.facebook.com/jraportugal
https://www.facebook.com/groups/JRAportugal/
https://www.instagram.com/jovens_reporteres/
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Agência Portuguesa de Ambiente; Ministério da Educação – DGE;  Direção-Geral dos Es-

tabelecimentos Escolares - DGEstE; SRAM Açores; SRA Madeira; Instituto da Conserva-

ção da Natureza (ICNF); Agência para a Energia (ADENE);  

250 municípios parceiros no Programa Eco-Escolas. 

Municípios parceiros em atividades: Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da capital 

Verde Europeia e Seminário Nacional Eco-Escolas; Câmara municipal de Ílhavo na reali-

zação do Seminário Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente 

Parceiro na Formação creditada: 

Centro de Formação Orlando Ribeiro /APG; 

Parceiros / mecenas: 

ERP Portugal, Novo Verde, Jerónimo Martins, Prio, UHU, Faber Castel, Tetrapack, Sarah 

Trading, Maxone, Leya 

E ainda: 

Jardim Zoológico de Lisboa, Valorcar, Ecolub, Valorpneu, Oceanário, Zoomarine, Verti-

gem Azul, Águas de Gaia, Agrobio, SPEA  

 

 

9.Projetos com Autarquias 
Os projetos com autarquias- ECOXXI e Eco-Freguesias XXI tem vindo a crescer e 

afirmar-se envolvendo também as escolas numa dinâmica local. 

Apesar e não ser o foco deste relatório a descrição destas atividades, será 

apresentadas no ponto 11 os anexos um conjunto de documentos/evidências 

relativas à implementação destes Programas em 2020/21. 

 

10.Materiais pedagógicos disponíveis 
 

São diversos os materiais disponíveis e produzidos ao longo o ano. 

Referem-se aqui apenas materiais de interesse para a área de educação para a cidadania 

como exemplos 
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https://ecoescolas.abae.pt/recursos-eco-escolas/ 

 

10.1.FORMAÇÃO ONLINE 
  

 

Durante 2021/22 quase todas as 
formações foram feitas online 

estando a maioria delas 
disponíveis no canal You Tube 

ABAE 

 

   

10.2. JOGOS 
Existem vários jogos físicos que podem ser requisitados (ver aqui). 

Contuo, este ano, a aposta foi na produção de jógos digitais 

Jogos online Quiz Kahoot 

São diversos os quiz disponíveis 

 

Jogos Quiz Kahoot  
ABAE | Eco-Escolas 
 

Mar e Oceanos– 20 perguntas 

Resíduos– 20 perguntas 

Biodiversidade: Fauna e Flora– 20 

perguntas 

ODS 6: Água potável e saneamento 

– 20 perguntas 
O Mar Começa em Ti – 20 

perguntas 

 

 

https://ecoescolas.abae.pt/recursos-eco-escolas/
https://www.youtube.com/c/ABAE-FEE-Portugal
https://www.youtube.com/c/ABAE-FEE-Portugal
https://ecoescolas.abae.pt/recursos/jogos-eco-escolas/#tab-1493983812-2-61
https://create.kahoot.it/details/ecoescolasficaemcasa-mar-e-oceanos/172af1a3-734e-4bd9-8a48-545ecba9c146
https://create.kahoot.it/details/ecoescolasficaemcasa-residuos/d85ac134-ba5e-4560-8454-c81fa0c7566f
https://create.kahoot.it/details/ecoescolasficaemcasa-biodiversidade-fauna-e-flora/b75f806a-9475-4e82-935c-36275afa37ab
https://create.kahoot.it/share/ecoescolasficaemcasa-ods-6-agua-potavel-e-saneamento/a98437e1-159e-415b-9c4f-ebc6995bf492
https://create.kahoot.it/share/omarcomecaaqui-o-mar-comeca-em-ti/7b92d88c-a92a-400f-b1b2-563bc57268e5
https://ecoescolas.abae.pt/recursos-eco-escolas/
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 Loto da Floresta 

Jogo em forma de Loto, que trabalha o tema 

florestas. Tem como objetivo dar a conhecer as 

árvores nativas de Portugal e respetivos 

componentes, de forma lúdico-pedagógica. O 

jogo é composto por 30 cartões coloridos, aos 

quais correspondem 16 peças soltas, para 

correspondência de imagens da árvore 

identificada (estrutura, tronco, folha, 

fruto/semente, flor). Para mais informações, clique aqui 

10.3.Exposições 

EXPOSIÇÃO FÍSICAS E VIRTUAIS 

Árvore nativas, poster Eco-Código. Árvores em tecido e “Suspeitos o Costume. 

Ver aqui 

 

10.4.DOCUMENTAÇÃO ONLINE 

Guia do Professor | Programa Eco-

Escolas 

Este é um importante documento de apoio ao 

professor coordenador do Programa Eco-Escolas. 

Tem como objetivo explicar e esclarecer dúvidas 

acerca da metodologia do programa de uma forma 

simples.  

Pode consultar o referido documento aqui 

 

Programa Eco-Escolas  

Vídeo explicativo sobre a metodologia do  

Programa Eco-Escolas (Apresentação 

dos 7 passos),  realizado pela WWF 

Malásia adaptado e legendado pela 

equipa coordenadora do Programa Eco-

Escolas da Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Lisboa. Para visualizar o 

vídeo, clique aqui 

https://ecoescolas.abae.pt/recursos/jogos-eco-escolas/loto-da-floresta/
https://ecoescolas.abae.pt/recursos/exposicoes-eco-escolas/
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Guia-do-professor.pdf
https://ecoescolas.abae.pt/recursos/documentacao/
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11.Evidências 

11.1.Evidências - atividades desenvolvidas | escolas 

A edição dos boletins TerrAzul notícias aqui apresentada sintetiza algumas atividades  
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11.2.EVIDÊNCIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM AS AUTARQUIAS 

Apresenta-se a síntese os Programas com as autarquias no Boletim TerrAzul one sevien-

ciam os resultaos: 

-do Eco-Freguesias XXI . Galardão em junho [ver aqui]  

- do ECOXXI- galarão em setembro relativo ao ano 2021- [ver aqui] 

  O 2020 decorreu em formato digital- [ver aqui] 

- ECOXXI 

 

https://ecofreguesias21.abae.pt/2021-galardao-eco-freguesiasxxi/
https://ecoxxi.abae.pt/galardao/2021-santo-tirso/
https://ecoxxi.abae.pt/galardao/bandeiraverde2020/
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- Eco-Freguesias XXI



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Anual de Atividades 2021-22 

 

 

12. Curriculum Vitae atualizado 
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Sintra, 22-05-2021 
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13.Plano anual de atividades 2021/22 
Plano/cronograma as atividades relacionadas com a coordenação os programas Escolas e Autarquias. 

CALENDARIZAÇÃO 

2021/22 

Ação/atividade 

Programa em que se insere a ação 

Público-

alvo 

Observa-

ções  

Mês 

/quando 

Dia/fre-

quência Eco-Escolas JRA ECO XXI 

Eco-Fre-

guesias 

XXI 

set/21 até 30 set 

Conclusão da avaliação das candi-

daturas ao Galardão Eco-Escolas 

e ECOXXI 

x   x   escolas   

set/21 
set 19 a set 

2020 

Desenvolvimento do projeto "A 

minha Capital é verde" x       escolas   

set/21  outubri 
Divulgação da abertura de inscri-

ções das Escolas e Municípios 
x  x     

escolas 
  

set/21 
18 e 22 de 

set 

Missão JRA Amadora. À Mobili-

dade 
  x     

escolas 
  

set/21 
22 e setem-

bro  
Galardão ECOXXI | Santo Tirso     x   

escolas 
  

out/21 
12 out 

Dia Bandeiras Verdes Eco-Escolas 

| Sintra x       escolas   

out/21  12 a 15 
Participação no Eco-Schools Nati-

onal Operatores Meeting | online 
x       

NO 
  

out/21 até jen  

Lançamento dos projetos e desa-

fios para as redes Eco-Escolas e 

JRA 

x x     

escolas 

  

nov/21 1 a 4 Missão JRA no WebSummit  x     

nov/21 18 e 19 

Organização do Seminário Nacio-

nal Jovens Repórteres para o Am-

biente 

  x     

escolas 

  

nov/21 
nov a maio 

Dinamização do conceito "Embai-

xadores JRA" 
  x     

escolas 
  

nov/21 
nov a maio 

Dinamização do conceito "YRE 

Collaboration” 
  x     

escolas 
  

jan/22  Galarão EcoCampus Portugal  x       escolas   
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nov/21 
 

Seminário Regional Eco-Escolas 

na Madeira x        escolas   

                  

jan/22 fev 
Planeamento de um projeto Eras-

mus para Missão Açores 
        rede FEE   

jan/22   
Dinamização  rede nacional de 

formadores Eco-Escolas 
        

escolas 
  

jan/22 17 a 19 jan 
Organização do Seminário Nacio-

nal Eco-Escolas 2020 
        

professo-

res 
  

jan/22   Ação  Eco-Freguesias XXI        x escolas   

jan 
  

Ação de formação creditada Semi-

nário Eco-Escolas - 25h x       

professo-

res  

fevereiro 
 

Abertura as candidaturas ECOXXI- 

ação de formação       

fevereiro 
 

Missão JRA Jardim Zoológico e 

Lisboa x x     

jan a maio 

/17 
  

Dinamização seleção e divulgação 

da Reportagem JRA do mês 
  x     

jovens 
  

abr/22   
Participação no concurso Interna-

cional JRA 
  x     

jovens 
  

mar/22   

Participação na reunião internaci-

onal "YRE National Operators Me-

eting" 

  x     

NO 

 

fev a abril 

2022 
  

Avaliação intermédia dos planos 

de ação das escolas  
x       

escolas 
  

mar/22  

Realização das provas regionais 

eco-cozinheiros (projeto Alimen-

tação Saudável e Sustentável) 

x       

jovens 

realizada 

apenas 

uma prova 

(COVID) 

março-abril 
  Ações  Eco-Freguesias XXI        x escolas 

  

abr/22   
Realização da final Eco-Cozinhei-

ros 2020 
x       

jovens 

cancelado 

(COVID) 

abr/22 22 abril 

Dinamização do Global Action 

Days- Objetivos do Desenvolvi-

mento Sustentável 

x       

escolas 
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mai/22   
Realização de uma Missão JRA: 

Rock in Rio  
  x     

jovens 

cancelado 

(COVID) 

jun/22   
Períoo e avaliação as caniaturas 

ECOXXI 
x    x   

municí-

pios 
  

jun/22 
reuniões ju-

lho 

Avaliação dos projetos e desafios 

Eco-Escolas 
x       

escolas 
  

jun/22 

reuniões ju-

lho 

Avaliação das reportagens JRA- 

concurso nacional   x     escolas   

jun/22 até set 2020 

Avaliação das candidatutas à Ban-

deira Verde Eco-Escolas  x       escolas   

                  

DURANTE O 

ANO diariamente 

Acompanhamento diário por email 

e telefone das escolas, municípios 

e freguesias         escolas   

DURANTE O 

ANO diariamente 

Divulgação de atividades e dina-

mização das redes sociais          escolas   

DURANTE O 

ANO 

todos os 

meses 

"Boas Práticas ECOXXI" - pública-

ção digital         escolas   

DURANTE O 

ANO 5 por ano 

"TerrAzul notícias" Boletim bia-

nual de divulgação e balanço dos 

Programas  x x x   escolas   

DURANTE O 

ANO 

5 a 10 por 

ano 

Participação em colóquios, feiras 

exposições organizadas por ou-

tras entidades para divulgação 

dos Programas e projetos         escolas 

Dias do 

Ambiente 

nos muni-

cípios 

         

 

 


