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INTRODUÇÃO 

O plano de atividades definido para o ano 2021/2022 pretende, através da sua oferta formativa e educativa, 

aumentar o grau de literacia em educação ambiental e sensibilizar e consciencializar a comunidade escolar e 

a população em geral para a promoção do desenvolvimento sustentável. Pretende-se ainda dar resposta às 

necessidades formativas identificadas pelas escolas e pelos docentes que nelas lecionam, através de 

intercâmbio de experiências de caráter pedagógico e do apoio a projetos, através de ações de formação com 

relevância para a formação contínua e para a progressão na carreira de professores, com a dinamização de 

encontros temáticos, direcionados essencialmente para a promoção da educação para o desenvolvimento 

sustentável, para a sustentabilidade e para a biodiversidade.  

O desenvolvimento sustentável é um conceito abrangente e implica a preocupação pelas gerações futuras e 

com a integridade do ambiente a longo prazo. Implica a preocupação com a qualidade de vida, a igualdade e 

a justiça entre as pessoas no presente e as gerações futuras e as dimensões sociais e éticas do bem-estar 

humano, “baseado no respeito pela Natureza, nos direitos humanos universais, na justiça económica e numa 

cultura de paz” (Carta da Terra).  

O plano de atividades conta com a realização de ações de formação acreditadas com relevância científica e 

pedagógica, dirigidas a docentes de diferentes grupos de recrutamento dos ensinos básico e secundário, 

sessões formativas, atividades didáticas e percursos interpretativos/visitas guiadas, promotores de educação 

ambiental, informação sobre bibliografia disponível, ateliers, ações de combate a situações resultantes de 

intervenções antrópicas com impacte negativo nos habitats e nos ecossistemas e na redução da 

biodiversidade.  

 

ENQUADRAMENTO 

Os problemas ambientais têm vindo a afetar as sociedades humanas sobretudo desde a Revolução Industrial, 

com efeitos cada vez mais preocupantes à medida que se alargam na superfície da Terra, como a poluição 

atmosférica e da água, ou a redução das florestas e dos recursos naturais, fazendo levantar alertas cada vez 

mais intensos e alargados, dentro e fora da comunidade científica. Alguns marcos foram a Conferência das 

Nações Unidas, em Estocolmo (1972), onde foram abordados pela primeira vez os problemas da degradação 

ambiental, a Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, em 1992, quando foram assinados protocolos relativos à 

biodiversidade e desertificação e são dados os primeiros passos para a aplicação da Agenda 21 e as 

Convenções para as Alterações Climáticas.  
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Em 2000 é aprovada a Declaração do Milénio das Nações Unidas na sede em Nova Iorque. Nela foram 

aprovados os denominados objetivos do “Desenvolvimento do Milénio” pela comunidade internacional, a 

serem atingidos num prazo de 25 anos, entre eles, “Assegurar a sustentabilidade ambiental”. Relativamente 

a Portugal, nos últimos anos tem sido desenvolvido um amplo trabalho, onde se integram os que de combate 

e mitigação das alterações climáticas (AC) e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável.  

A conservação da natureza e a biodiversidade são vertentes essenciais do desenvolvimento sustentável. A 

Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade estabelece, entre outros pontos, o 

desenvolvimento em todo o território nacional de ações de conservação e gestão de espécies e habitats, bem 

como de salvaguarda e valorização do património paisagístico; a promoção da educação e a formação em 

matéria de conservação da natureza e da biodiversidade; sensibilização e participação do público, bem como 

mobilização e incentivo à sociedade civil. Nesse contexto, já em 2002, durante o Evento das Organizações 

das Nações Unidas, em Joanesburgo, Portugal, entre outros países, assumiu o compromisso de reduzir a 

perda de biodiversidade. 

Em setembro de 2015, uma cimeira histórica das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável viria a 

adotar uma agenda ambiciosa, a Agenda 2030, que integra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), sucessores dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio que deverão ser implementados por todos 

os países e que abrangem áreas muito diversas, mas interligadas. 

A nível nacional e com o objetivo de consolidar e estimular as competências, valores e atitudes da população, 

permitindo dessa forma criar uma sociedade mais ativa, inovadora e ambientalmente culta, foi aprovada a 8 

de junho, pela resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017, a Estratégia Nacional de Educação Ambi-

ental para o período 2017-2020 (ENEA 2020). A sua adoção implica o compromisso de promover uma maior 

e melhor consciência ambiental da população, impulsionando a alteração e aquisição de novos comporta-

mentos pró-ambiente. 

Esta estratégia destaca 16 medidas fundamentais, enquadradas pelos objetivos estratégicos Educação Am-

biental + Transversal, Educação Ambiental + Aberta e Educação Ambiental + Participada. 

Os eixos temáticos do ENEA 2020 são: 

– Descarbonização da sociedade, na qual se insere as alterações climáticas, a eficiência energética e a 

mobilidade sustentável; 

– Economia circular, onde se encontra inserida a gestão sustentável dos recursos, a valorização dos 

resíduos e a desmaterialização de processos e o consumo sustentável; 

– Valorização do território, o que inclui a implementação de ações no domínio do ordenamento do 

território, água, biodiversidade, natureza e paisagem. 
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Além de considerar o percurso da política ambiental, o plano de atividades considera especialmente esta 

estratégia, sem esquecer todavia a Estratégia Nacional para a Cidadania, na medida em que a presença mais 

acentuada da cidadania na educação configura a intenção de assegurar «um conjunto de direitos e deveres 

que devem ser veiculados na formação das crianças e jovens portugueses, de modo que no futuro sejam 

adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração 

da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de valores e conceitos de cidadania nacional» 

(cf. Preâmbulo do Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio). Além disso, naturalmente que o plano procura 

associar as prioridades da FAPAS, designadamente nos âmbitos em que há três décadas desenvolve ação e ir 

de encontro aos interesses das aprendizagens de estudantes e docentes. 
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ACREDITADA|2021-22 

 
 
Designação 

 
“Preservar a biodiversidade, uma das vertentes da educação para a 
cidadania”. 
 

Outras instituições Colaboração com ADERE, ICNF, Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de 
Aguiar e U. Aveiro. 
 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Desenvolver uma consciência ecológica; 
- Desenvolver competências para educar para a cidadania ativa 
- Desenvolver competências em educação ambiental 
- Participar em ateliers e visitas de estudo facilitadores do desenvolvimento 
de estratégias em educação ambiental; 
- Disponibilizar informação com qualidade e de fácil acesso; 
- Estimular para uma educação ativa e participativa; 
- Promover aprendizagens significativas; 
- Reconhecer a importância da preservação da biodiversidade; 
- Identificar formas de operacionalizar os conhecimentos adquiridos. 
 

Número máximo de 
participantes 

20 (professores). 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, site e newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais de acordo com as necessidades formativas. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e da sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade e conservação da natureza.  
Promove a aquisição de competências científicas, didáticas e pedagógicas, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do desempenho de 
professores e, consequentemente, do ensino e da aprendizagem.  
 

Avaliação da ação Grelha de registo escrito. 
 

Avaliação dos formandos De acordo com o previsto no Regime Jurídico da Formação Contínua, será 
elaborado um relatório individual das aprendizagens. 
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ACREDITADA PARA DOCENTES |2021-22 

 
 
Designação 

 
 “A educação ambiental e o combate às espécies invasoras na conservação 
da biodiversidade”.  

Outras instituições   Universidade de Coimbra. 
  

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Conhecer a problemática das espécies invasoras; 

- Reconhecer algumas espécies invasoras e os seus impactes na Natureza e na 
Biodiversidade; 

- Apresentar exemplos de boas práticas que permitam prevenir a introdução e 
expansão das espécies invasoras e/ou mitigar as suas consequências; 

- Dar a conhecer o papel que a prevenção pode desempenhar, adotando com-
portamentos responsáveis; 

- Sensibilizar sobre a temática, como componente da prevenção do problema; 

- Propor atividades de educação ambiental que possam ser replicadas em ambi-
ente escolar; 
 
- Desenvolver competências na área da educação ambiental, por forma a contri-
buir para a importância da conservação da biodiversidade para o ambiente e para 
a humanidade, em contexto escolar.  

Número máximo de 
participantes  

20 (professores). 
 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades formativas. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e da sustentabilidade, com especial 
atenção à biodiversidade e conservação da natureza.  
Promove a aquisição de competências científicas, didáticas e pedagógicas, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do desempenho de professores e 
consequentemente do ensino e da aprendizagem. 
 

Avaliação da ação Grelha de registo escrito. 

Avaliação dos formandos De acordo com o previsto no Regime Jurídico da Formação Contínua será 
elaborado um relatório individual das aprendizagens. 
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AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA ACREDITAÇÃO |2021-22 

 
Designação  

“Aprender no campo”. 
 

Outras instituições   U. Porto, Câmara Municipal de Lousada  
 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

-  Valorizar a aprendizagem em saída de campo; 
- Conhecer e saber aplicar modelos e práticas de trabalho de campo, desig-
nadamente o modelo organizativo de Nir Orion; 
- Reconhecer a importância da conservação e restauro da biodiversidade; 
- Associar a biodiversidade à geodiversidade; 
- Compreender as particularidades geográficas de cada lugar; 
- Identificar boas práticas de políticas integradas de base geográfica; 
- Realizar atividades educativas que possam ser replicadas em ambiente es-
colar; 
- Desenvolver competências na área da educação ambiental, que permitam 
reforçar a capacidade de sensibilização da comunidade escolar para a impor-
tância da conservação da biodiversidade e da geodiversidade.  

Número máximo de 
participantes 

20 (professores). 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades 
formativas. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e da sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade, à geodiversidade e conservação da 
natureza. 
Promove a aquisição de competências científicas, didáticas e pedagógicas 
nestas temáticas, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do 
desempenho de professores e consequentemente do ensino e da educação 
de crianças e jovens. 
 

Avaliação da ação Grelha de registo escrito. 

Avaliação dos formandos De acordo com o previsto no Regime Jurídico da Formação Contínua será 
elaborado um relatório individual das aprendizagens. 
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ACREDITADA |2021-22 
 

 
Designação 

 
 “Insetos: agentes naturais promotores da biodiversidade” 
 

Outras instituições 
 

  Museu de História Natural e Ciências da Universidade do Porto 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Reconhecer a importância da biodiversidade; 
- Reconhecer o papel dos insetos como promotores de biodiversidade; 
- Realizar atividades educativas que possam ser replicadas em ambiente 
escolar; 
- Aprender a estimular a curiosidade sobre a natureza; 
- Produzir materiais e recursos associados com o tema; 
- Disponibilizar informação com qualidade e de fácil acesso; 
- Estimular para uma educação ativa e participativa; 
- Desenvolver uma consciência ecológica e de cidadania ativa; 
- Desenvolver competências de educador, com preocupações no domínio da 
educação ambiental. 

  
Número máximo de 
participantes  

20 (professores). 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades 
formativas. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e de sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade e conservação da natureza. 
Promove a aquisição de competências científicas, didáticas e pedagógicas, 
contribuindo assim para a melhoria da qualidade do desempenho de 
professores e consequentemente do ensino e da aprendizagem. 
 

Avaliação da ação Grelha de registo escrito. 
 

Avaliação dos formandos De acordo com o previsto no Regime Jurídico da Formação Contínua será 
elaborado um relatório individual das aprendizagens. 
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AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA ACREDITAÇÃO |2021-22 
 

 
Designação 

 
 “Zonas costeiras e ordenamento do território” 
 

Outras instituições 
 

  Universidade de Aveiro 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Aumentar o grau de conhecimento sobre as zonas húmidas costeiras e 
respetivos fatores de degradação; 
- Apresentar exemplos de boas práticas que permitam prever a sua expansão 
ou mitigar suas consequências; 
- Estimular os docentes para a usufruição das zonas Húmidas no 
enriquecimento curricular; 
-Treinar os docentes no planeamento e desenvolvimento de trabalhos de 
campo partindo de alguns casos de questões-problema; 
-Implementar atividades de educação ambiental/ sensibilização, sobre a 
temática; 
- Realizar atividades educativas que possam ser replicadas em ambiente 
escolar. 

  
Número máximo de 
participantes  

20 (professores). 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades 
formativas. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e de sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade e conservação da natureza. 
Promove a aquisição de competências científicas, didáticas e pedagógicas, 
contribuindo assim para a melhoria da qualidade do desempenho de 
professores e consequentemente do ensino e da aprendizagem. 
 

Avaliação da ação Grelha de registo escrito. 
 

Avaliação dos formandos De acordo com o previsto no Regime Jurídico da Formação Contínua será 
elaborado um relatório individual das aprendizagens. 
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AÇÕES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO |2021-22 
 

 
Designação 

 
 “Conferências da Natureza – 2ª edição” 
 

Outras instituições 
 

  Associação Portuguesa de Geógrafos e instituições do ensino superior. 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Reconhecer que o território é um bem comum, com uma aptidão intrínseca 
que reflete especificidades ambientais, sociais, económicas e culturais; 
- Sensibilizar para as particularidades territoriais da natureza; 
- Reforçar o conhecimento sobre a importância da conservação da 
biodiversidade e da proteção dos valores naturais; 
- Promover uma visão territorialmente integrada dos valores naturais, bem 
como das políticas públicas associadas à conservação da natureza. 

  
Número máximo de 
participantes  

200 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades 
formativas. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e de sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade e conservação da natureza. 
Promove a aquisição de competências científicas, didáticas e pedagógicas, 
contribuindo assim para a melhoria da qualidade do desempenho de 
professores e consequentemente do ensino e da aprendizagem. 
 

Avaliação da ação Grelha de registo escrito. 
 

Avaliação dos formandos Interações com os palestrantes 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |2021-22 
 

 
Designação 

 
 “No canyon do rio Ferreira, à descoberta do passado!” 
 

Outras instituições 
 

  Escolas dos ensinos básico e secundário 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Reconhecer que o território é um bem comum, com uma aptidão intrínseca 
que reflete especificidades ambientais, sociais, económicas e culturais; 
- Sensibilizar para a importância da biodiversidade, da geodiversidade e da 
conservação da natureza;  
- Alertar para os problemas associados ao empobrecimento da paisagem, da 
biodiversidade, da geodiversidade e do aquecimento global; 
- Promover o desenvolvimento de atitudes e valores associados à educação 
ambiental; 
- Desenvolver capacidades sensoriais e preceptivas que permitam uma melhor 
apreciação e compreensão da natureza; 
- Promover uma consciência ecológica e da cidadania que inclua a dimensão 
da sustentabilidade. 
 

Número máximo de 
participantes  

100 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de 
formações/atividades de educação ambiental, vocacionadas para as 
questões associadas ao ambiente e à sustentabilidade, com especial atenção 
à biodiversidade e à conservação da natureza. 
Promove uma maior consciencialização ambiental junto dos estudantes, 
realçando o seu papel na promoção de um desenvolvimento mais 
sustentável. 
Fomenta a aplicação de valores e de boas práticas ambientais, promovendo 
a alteração de comportamentos individuais e coletivos. 
Contribui para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre a conservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade, promovendo uma nova atitude perante o 
território. 
 

Avaliação da ação Grelha de registo escrito. 
 

Avaliação dos formandos Interações com os palestrantes 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |2021-22 
 

 
Designação 

 
 “ Febros COM-VIDA” –  coca-bichinhos em ação 
 

Outras instituições 
 

  Escolas dos ensinos básico e secundário 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

-Compreender que os seres vivos (macroinvertebrados bentónicos) têm a 
capacidade de dar indicações sobre o estado de poluição da água dos rios;  
- Conhecer organismos indicadores da qualidade da água;  
- Sensibilizar para a importância da redução da poluição da água dos rios; 
- Sensibilizar para a importância da biodiversidade e da conservação da 
natureza; 
- Promover o desenvolvimento de atitudes e valores associados à educação 
ambiental 
- Promover uma consciência ecológica e da cidadania que inclua a dimensão 
da sustentabilidade. 
 

Número máximo de 
participantes  

 
100 estudantes 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e de sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade e conservação da natureza. 
Promove uma maior consciencialização ambiental junto dos estudantes, 
realçando o seu papel na promoção de um desenvolvimento mais 
sustentável. 
Fomenta a aplicação de valores e de boas práticas ambientais, promovendo 
a alteração de comportamentos individuais e coletivos. 
Contribui para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre a conservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade, promovendo uma nova atitude perante o 
território. 
Promove um maior conhecimento sobre a temática associada à poluição da 
água dos rios. 
 

Avaliação da ação Questionário e observação direta 
 

Avaliação dos formandos Não se aplica 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |2021-22 
 

 
Designação 

 
 “ #ARVORES EXTRAORDINARIAS” 
 

Outras instituições 
 

  Escolas dos ensinos básico e secundário 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Reconhecer o valor ecológico do património florestal local; 
- Promover o sentido de pertença, identidade e responsabilidade enquanto 
cidadão, perante a comunidade e o território; 
- Reconhecer a importância dos serviços fornecidos pelos ecossistemas; iden-
tificar diferentes espécies vegetais; 
- Reconhecer e valorizar aspetos naturais e culturais, de âmbito material e 
imaterial. 

Número máximo de 
participantes  

 
500 estudantes 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Na plataforma digital Facebook: #arvoresextraordinarias 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e de sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade e conservação da natureza. 
Promove uma maior consciencialização ambiental junto dos estudantes, 
realçando o seu papel na promoção de um desenvolvimento mais 
sustentável. 
Contribui para a aquisição de um espírito crítico e reflexivo sobre a 
conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, especialmente as 
florestas e as árvores, promovendo uma nova atitude perante o território. 
 

Avaliação da ação Será tida em conta o nível de participação, pelo número de escolas 
participantes e de trabalhos elaborados e partilhados nas redes sociais. 
 

Avaliação dos formandos Não se aplica 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |2021-22 
 

 
Designação 

 
 “ Percursos pedagógicos na Quinta” - Coca-bichinhos em ação 

Outras instituições 
 

  Escolas dos ensinos básico e secundário 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Reconhecer o valor ecológico existente na Quinta de Chão de Carvalhos; 
- Sensibilizar para a biodiversidade local e para a conservação da natureza; 
- Conhecer diferentes espécies vegetais e animais; 
- Promover o sentido de pertença, identidade e responsabilidade enquanto 
cidadão, perante a comunidade e o território; 
- Reconhecer a importância dos serviços fornecidos pelos ecossistemas;  
 

Número máximo de 
participantes  

 
50 estudantes 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, no site e na newsletter Biodiversas através do 
Centro FAPAS. 
Serão produzidos materiais vários, de acordo com as necessidades. 
 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

O plano de atividades do Centro FAPAS integra um conjunto de formações 
vocacionadas para as questões ambientais e de sustentabilidade, com 
especial atenção à biodiversidade e conservação da natureza. 
Promove uma maior consciencialização ambiental junto dos estudantes, 
realçando o seu papel na promoção de um desenvolvimento mais 
sustentável. 
Fomenta a aplicação de valores e de boas práticas ambientais, promovendo 
a alteração de comportamentos individuais e coletivos. 
Contribui para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre a conservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade, promovendo uma nova atitude perante o 
território. 
 

Avaliação da ação Preenchimento de questionário. 
 

Avaliação dos formandos Não se aplica 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |2021-22 
 

 
Designação 

Colaboradora no projeto: 
 “Olhar as pessoas no ambiente: o legado do jornalista Luís Filipe Costa nas 
mãos dos adultos de amanhã”.  
Concurso de curtas metragens em vídeo. 
    

Outras instituições 
 

  Fundo Ambiental 

Objetivos pedagógicos e 
ambientais 

- Sensibilizar os estudantes para o impacto que a qualidade do ar, da água e 
do ruído têm na saúde, na qualidade de vida da sua comunidade e na natu-
reza que os rodeia; 
- Estimular a mudança de comportamentos individuais e coletivos através de 
múltiplos motivadores; 
- Estimular o espírito crítico dos participantes no que respeita à conservação 
da natureza; 
-Aumentar o conhecimento dos estudantes sobre a temática da poluição so-
nora, do ar e da água; 
- Fomentar a capacidade de pesquisa e a utilização de recursos digitais, sobre 
temáticas associadas ao ambiente. 

Número máximo de 
participantes  

O concurso é aberto a todas as escolas, alunos ou turmas que queiram 
inscrever-se e participar, do ensino básico ao secundário, dentro e fora do 
território nacional. 

Divulgação Divulgação nas redes sociais, plataforma on-line YouTube, no site e na 
newsletter Biodiversas, mail. 
O concurso de curtas será organizado através da plataforma on-line YouTube 
– Canal FAPAS, onde poderão ser divulgados os vídeos a concurso 
submetidos via e-mail com 1-10 minutos de duração.  

  Site do projeto https://www.curtasfapas.com/ 
Possibilidade de divulgação através dos canais disponibilizados pela DGEst, 
DGE, ICNF e demais ONGAs. 

Importância da ação na 
difusão da educação 
ambiental 

Este projeto irá contribuir para uma cidadania ativa no domínio do 
comportamento sustentável, pela auto capacitação e sensibilização dos 
jovens na compreensão de problemáticas e na mudança ativa de 
comportamentos no âmbito da qualidade do ar, da água e da poluição 
sonora. 
Este projeto insere-se nos objetivos da ENEA 2020 e ODSs ao contribuir para 
a valorização do território através da integração da pesquisa do impacto da 
poluição na preservação dos ecossistemas e do território. 
 

Avaliação da ação Número de participantes e qualidade dos vídeos produzidos. Será 
constituído um júri que avaliará a qualidade dos vídeos produzidos. 
Estão previstos prémios para os melhores trabalhos. 
 

Avaliação dos formandos Não se aplica 
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Aprovados pela Direção da FAPAS, em reunião de 14/09/2021 

O Presidente da Direção, 
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