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resumo 
 
 

O ser humano agiu, durante décadas, sem pensar no impacto dos seus 
comportamentos para o meio ambiente, consumindo exageradamente recursos 
naturais, poluindo os ecossistemas e degradando os habitats naturais de outras 
espécies. Se queremos evoluir, devemos concretizar grandes mudanças no 
nosso estilo de vida, e de facto, estas não passam exclusivamente por uma 
maior valorização económica do ambiente ou pela inovação tecnológica. 
Transpõem, antes, uma necessidade em informar e melhor consciencializar as 
diferentes populações do mundo a adotar, diariamente, comportamentos 
sustentáveis através de uma participação cívica, ativa e criativa, que contribua 
para a evolução e futuro do planeta. 

Com este relatório de estágio pretendemos construir uma reflexão recente, de 
resposta à inexistência de estudos académicos sobre sustentabilidade 
ambiental e políticas educativas locais em Portugal, através do estudo de caso 
do município de Gaia. Desta forma, quisemos compreender o papel do município 
no desenho e implementação de políticas de sustentabilidade ambiental e de 
educação ambiental, a fim de perceber os seus impactos e a sua importância 
para uma maior consciencialização da população, de modo a ser alcançado um 
Desenvolvimento Local Sustentável. 

Para tal, utilizamos uma metodologia mista, recorrendo à aplicação de um 
inquérito por questionário aos docentes de 1.º ciclo do ensino básico, principais 
recetores das ações de informação e sensibilização ambiental promovidas pelo 
município, de modo a entender as preocupações ambientais, as práticas 
quotidianas por si adotadas e a sua perceção sobre as campanhas. Por outro 
lado, usamos entrevistas semiestruturadas para perceber a visão dos técnicos 
formadores quanto às políticas levadas a cabo pelo município, mas também 
para entender a adesão das escolas, o comportamento dos alunos e os desafios 
atuais e, de futuro, para as políticas de EA no município de Gaia. 

Esperamos, a partir da análise deste estudo de caso, fazer um conjunto de 
recomendações de possíveis novas formas de aprendizagem para a 
prossecução de um DS, que se adapte às necessidades locais e da população. 
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abstract 
 

For decades, human beings acted without thinking about the impact of their 
behaviors on the environment, consuming excessively natural resources, 
polluting ecosystems and degrading the natural habitats of other species. If we 
want to evolve, we must make major changes in our lifestyle, and in fact, these 
do not exclusively involve greater social and economic appreciation for the 
environment or technological innovation. Rather, there is a need to inform and 
raise awareness among the world's different populations to adopt sustainable 
behaviors daily through active, creative civic participation that contributes to the 
evolution and future of the planet. 
 
With this internship report we intend to build a recent reflection, in response to 
the lack of academic studies on environmental sustainability and local 
educational policies, through the case study of the municipality of Gaia. Thus, 
we wanted to understand the role of the municipality in the design and 
implementation of policies of environmental sustainability and environmental 
education, in order to understand their impacts and their importance for greater 
awareness of the population, in order to achieve Sustainable Local Development. 
We used a mixed methodology, with the application of a survey to teachers, main 
recipients of the information and environmental awareness actions promoted by 
the municipality, with the objective of understanding the environmental concerns, 
the daily practices adopted by them and their perception. about the campaigns.  
On the other hand, semi-structured interviews were used to understand 
municipal officials' views on local government policies, but also to understand 
school adherence, student behavior, and current and future challenges of AE 
policies at the local level. 
 
We hope from the analysis of this case study to make a set of recommendations 
for new forms of learning that meet local and population needs. 
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Capítulo 1 – Introdução  

 
“É necessária uma mudança fundamental na maneira como pensamos o papel da educação no 

desenvolvimento global, porque ela tem um efeito catalisador sobre o bem-estar das pessoas e para 

o futuro do nosso planeta [...]. Agora, mais do que nunca, a educação tem a responsabilidade de se 

alinhar com os desafios e aspirações do século XXI, e promover os tipos certos de valores e 

habilidades que irão permitir um crescimento sustentável e inclusivo, e uma convivência pacífica”.  

 

Bokova (por UNESCO, 2017: 7) 

 

1.1. Introdução ao tema  

Os tempos são hoje complexos e contraditórios. Pois, se por um lado assistimos ao evoluir 

de um mundo digital e tecnológico, cada vez mais capaz de nos surpreender positivamente 

com o volume, variedade e velocidade com que a informação é transmitida e colocada à 

nossa disposição (Moreno Pires, 2017), por outro, ouvimos, lemos ou vemos serem debatidas 

diversas questões, simples em conteúdo, mas complexas por serem reais e negativas, como 

a perda de biodiversidade, a escassez de recursos naturais, ou, ainda, o descontrolo 

provocado pelas alterações climáticas (Steffen et al., 2018).  

De facto, no último terço do século XX, com o aparecimento do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável (DS) no panorama mundial, “(...) tornou-se explícita a 

interdependência entre equidade (intra e intergeracional) e degradação ecológica” (Redcliff, 

2005, apud Guerra, 2015: 35) e confirmou-se a necessidade de aumentar a cidadania 

ambiental. O objetivo principal é fomentar o exercício de boas práticas, quer a nível 

individual, quer coletivo, na conservação e uso eficiente dos recursos naturais (Monteiro, 

2009), sendo para tal necessários diversos mecanismos para a informação e sensibilização 

das diferentes faixas etárias da população.  

Ora, estas inquietações globais, não só levaram à afirmação social de um conjunto de novos 

valores, como também estimularam uma mobilização a favor do ambiente, em que a procura 

por uma nova conceção ambiental, de preservação e bloqueio do uso excessivo dos recursos 

que o planeta dispõe, passou a constituir um desafio exigente, tanto para os governantes – 

globais, nacionais e locais, como para a sociedade civil, instituições e demais organizações. 
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A envolvência entre os diferentes patamares da governação e das relações entre sociedade 

civil e organizações privadas e instituições públicas deve, por força de todas estas 

transformações modernas, ser aprimorada e cada vez mais interligada, para que possamos 

alcançar um DS, nas mais diversas áreas a que o conceito se pode referir – económica, social, 

ambiental e política. Com base nesta lógica, algumas organizações internacionais, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), têm proclamado e defendido aquilo a que chamam 

de “Cidadania Global”, definida como “um sentimento de pertencer a uma comunidade mais 

ampla e à humanidade comum, bem como de promover um “olhar global”, que vincula o 

local ao global e o nacional ao internacional e que assume características de um modo de 

entendimento, relacionamento e ação no espaço e no tempo” (UNESCO, 2015, apud Neto, 

2016: 8-9).  

Esses sentimentos de pertença, comportamentos e valores são, tal como refere Neto (2016), 

norteados por um conjunto de princípios universais como os direitos humanos, a justiça 

social, a diversidade e o DS. Porém, por força de um conjunto de abordagens paralelas ao 

conceito de DS, nem sempre é feita uma correspondência a essa mesma justiça social, 

diversidade e sustentabilidade. Vejamos, por exemplo, que o próprio Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2011 chama à atenção “para o pensamento incompleto e 

contraproducente que encara a sustentabilidade, a equidade e o drama dos pobres como 

realidades separadas e não relacionadas” (PNUD 2011, apud Guerra, 2015: 36). Este tipo de 

separações metodológicas, e também teóricas, na verdade, não podem existir, pois devemos 

perceber as reais implicações, razões de influência, ou de relação, entre áreas e dimensões 

de análise. Embora tudo possa, também, depender do tipo ou profundidade da investigação 

que se pretende realizar. 

Seguidamente, de forma notória, nas últimas décadas, por força de debates internacionais, 

que visavam a prossecução de um DS, foram expostas algumas possíveis soluções para o 

problema da degradação ambiental. A este respeito salientemos, o processo da Agenda 21 

(A21) adotada em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, e que teve por objetivo ser um documento 

orientador para os governos, organizações internacionais e para a sociedade civil, propondo 

harmonizar a proteção do ambiente com o desenvolvimento económico, o ensino e a coesão 

social e dando destaque ao nível local (ONU, 2012). A definição dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milénio (ODM) no início do século XXI ou, mais recentemente, em 

2015, a aprovação da Agenda 2030 para o DS da ONU, representam marcos importantes 

nessa direção. A Agenda 2030 consolidou o estabelecimento de 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem alcançáveis a diferentes escalas territoriais, 

por todos os países signatários, até 2030.  

Como escreve Guerra (2015), sobretudo se comparados com os precedentes ODM, os ODS, 

referidos na figura 1, oferecem maior integração de necessidades sociais com imperativos 

ambientais e asseguram uma aplicabilidade universal que abarca países do Norte e do Sul, 

desenvolvidos e em desenvolvimento. E, por esta razão, o esforço para fazer cumprir os 

objetivos deve ser para todos, e nas diferentes dimensões, isto é, “quer os países ricos, quer 

os países pobres têm de promover a educação, a inclusão social, a igualdade de género, assim 

como sistemas energéticos resilientes e de baixo carbono” (Sachs, 2015, apud Guerra, 2015: 

39).   

Figura 1 – Esquematização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nações Unidas (2015) 

A lógica de ação pressuposta pelos ODS carece, no entanto, de algumas ambivalências. 

Desde logo porque o estabelecimento  destas metas, por si só, provoca imensas pressões aos 

governantes nacionais e locais, por todo o mundo, para que as recomendações dadas sejam 

cumpridas, não apenas pela necessidade de criar condições favoráveis à vida em sociedade, 

como também, para criar instrumentos permanentemente atualizados de análise que 

possibilitem educar todos a preservar e a cuidar do Planeta.  
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Por outro, como menciona Hickel (2019), os ODS não oferecem uma meta para a eficiência 

dos recursos, nem especificam o que poderá ser um nível sustentável da pegada material, 

aspeto crucial para um entendimento mais profícuo sobre como atingir a sustentabilidade 

ambiental através da redução do uso excessivo dos recursos. Aliás, independentemente da 

meta selecionada, o objetivo de reduzir a pegada material em qualquer quantidade requer 

uma reversão drástica das tendências dos nossos dias (Ibidem).  

Ora, portanto, para seguir o caminho da sustentabilidade, as diferentes populações do 

mundo, necessitam de “conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que lhes permitam 

contribuir para o DS” (UNESCO, 2017: 7), tal como podemos constatar a partir da meta 12.8 

da Agenda 2030 “Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 

relevante e consciencialização para o DS e estilos de vida em harmonia com a 

natureza”(Nações Unidas: 2015). A educação é algo crucial, não apenas na divulgação de 

práticas e comportamentos sustentáveis, como também na capacitação dos recetores para a 

tomada de decisões, de forma responsável e consciente, junto das famílias.  

Perceber os impactos, por exemplo, do desequilíbrio das alterações climáticas, nas 

sociedades humanas e procurar adotar estratégias de DS para estabilizar os limiares de 

consumo de recursos naturais, suscita, então, uma consideração das relações entre educação, 

ambiente e responsabilidade social (Ramos e Patrício, 2014, apud Matos et al, 2016). 

Por outro lado, e no que respeita a Administração Pública em Portugal, existe cada vez mais 

uma necessidade de a compreendermos criticamente ou orientá-la para dar resposta às novas 

exigências da sociedade. Principalmente no que respeita o ambiente e a gestão de instituições 

públicas, estas que devem estar disponíveis e aptas a satisfazer as necessidades de cada um 

dos cidadãos, mas também conjugar interesses e aspirações coletivas, ou seja, sensibilizar e 

envolver um conjunto amplo e diversificado de stackholders no processo de governança 

territorial transformadora, articulando decisores e agentes locais, e configurando um modelo 

integrador nos diferentes interesses e sensibilidades (Schmidt, Nave e Guerra, apud Ferrão, 

2015) 

Dado este panorama, com a presente exposição, apresentada no âmbito do Mestrado em 

Administração e Gestão Pública à Universidade de Aveiro, pretendemos a partir do estudo 

de caso do município de Vila Nova Gaia (VNG), local do estágio curricular de 17 de outubro 
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de 2018 a 31 de maio de 2019, perceber de que forma podem os municípios, em rede com 

as instituições escolares, contribuir para práticas educativas para a consolidação de uma 

maior sustentabilidade ambiental e, sobretudo, para a mudança do foco de ensino, de uma 

mera integração curricular de conteúdos ambientais, para aprendizagens mais complexas. 

Esta integração curricular deve habilitar os estudantes, e seus familiares mais próximos, a 

refletir sobre as suas próprias ações, tendo em conta os seus impactes tanto económicos, 

como sociais e ambientais atuais e de futuro, e daí ser crítico perceber que papel podem 

desempenhar os municípios nesta transição fundamental.  
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1.2. Questões de investigação e objetivos  

As evidências da degradação ambiental do planeta são significativas e crescentes. E, a 

necessidade de criar um caminho divergente do atual, é um dos alertas mais proclamados 

pela comunidade científica mundial (Steffen et al, 2018). Apesar disto, continuamos a 

verificar que a situação do planeta, no que reporta o ambiente, continua rápida e 

sistematicamente a ficar mais débil, tornando-se, neste sentido, “premente a mudança de 

atitudes e comportamentos que permitam uma gestão mais responsável dos recursos e 

fomente uma verdadeira equidade social não só entre gerações como também dentro de cada 

uma” (Schmidt et al, 2010: 56) 

Tendo em conta os problemas ambientais atuais, de grande risco e impacto para as 

populações, ou a necessidade de nos adaptarmos a eles, diversas empresas, organizações, 

governos e autarquias integraram, nas suas políticas, ou missão, um papel ativo de criação e 

dinamização de programas e projetos de informação e sensibilização ambiental, como forma 

de aumentar o conhecimento e consciência ambiental coletiva.  

De um modo geral, existe uma preocupação em dar às diferentes faixas etárias da população 

conhecimentos para a adoção de boas práticas ambientais que proporcionem equilíbrio à 

natureza no presente, mas que assegurem a sua manutenção a longo prazo. Saliente-se, 

porém, uma preocupação acrescida em oferecer, aos mais jovens, oportunidades que os 

enriqueçam em termos ambientais, num quadro de educação formal, para que o seu futuro 

seja melhor, mas também porque é desde a infância que se educa a população e se podem 

implementar práticas que persistam a longo prazo. Além de que estes podem transmitir os 

conhecimentos adquiridos aos seus familiares mais próximos, levando-os a mudar os seus, 

possíveis, inadequados comportamentos.  

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), iniciativa da UNESCO, é um 

campo emergente que defende uma reorientação da educação através da preparação dos 

alunos numa lógica de aprendizagem ao longo da vida – algo que implica uma 

reconceituação completa não só na forma de ensinar os alunos, como nos conteúdos que lhes 

devem ser transmitidos (Armstrong, 2011).  
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Neste seguimento, o pensamento dos “sistemas complexos” (system thinking), tem vindo a 

ser uma das abordagens interdisciplinares que defende uma conexão entre a sócio-economia 

e a biofísica e uma mudança de paradigma das disciplinas tradicionais para formas, digamos 

que, mais holísticas de pensar (Warburton, 2003). A união entre diversas áreas do saber e a 

procura de novos métodos de ensino para um alcance e cumprimento de objetivos de DS, 

são cada vez mais uma necessidade. No entanto, as práticas para transcender os processos 

educacionais convencionais são, ainda, hoje, insuficientes, assim como toda a informação 

disponível sobre políticas ambientais direcionadas para um DS, seja em contexto 

internacional, nacional ou local.  

Por isso mesmo, com a presente investigação pretendemos dar resposta às seguintes 

questões:  

Q1 – Quais os principais marcos históricos internacionais de relevo para a evolução das 

políticas de sustentabilidade ambiental e de Educação Ambiental (EA)? (Cap. 2) 

Q2 – Que políticas têm sido implementadas, também, em conjunto com a União Europeia 

(UE) na área da sustentabilidade ambiental e de EA? (Cap. 2) 

Q3 – De que modo pode a cooperação entre múltiplos atores de governação beneficiar a 

educação para uma cidadania mais ativa e participativa em termos ambientais? (Cap. 3) 

Q4 – Quais os contributos das políticas educativas ambientais, promovidas ao nível 

municipal, no desenvolvimento de competências de sustentabilidade ambiental na 

população? (Cap. 4 e 5)  

Face a estas questões, e atendendo o caso do município de VNG, o objetivo principal deste 

trabalho é compreender, de forma empírica, o papel do município no desenho e 

implementação de políticas de sustentabilidade ambiental e de EA, a fim de perceber os seus 

impactos e a sua importância para uma maior consciencialização da população, de modo a 

ser alcançado um Desenvolvimento Local Sustentável (DLS).  

De modo mais específico, pretendemos:  

§ Compreender o estado do meio ambiente no concelho de VNG;   

§ Perceber as principais preocupações ambientais no concelho; 
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§ Identificar as ações desenvolvidas a favor do ambiente e as práticas de consumo dos 

docentes;   

§ Perceber a adesão dos munícipes às iniciativas promovidas pelo município de VNG 

em matéria de sustentabilidade ambiental e identificar as medidas a adotar para uma 

maior sustentabilidade ambiental;  

§ Descrever as políticas educativas implementadas pela Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia (CMVNG) e a forma como este ator público coopera com outros atores 

para estruturar e implementar estas políticas; 

§ Avaliar, junto dos docentes, a relevância e o grau de satisfação global das ações de 

informação e sensibilização ambiental implementadas pelo município junto da 

comunidade escolar do 1.º ciclo do ensino básico;  

§ Perceber, junto dos técnicos formadores, a adesão das escolas às campanhas de 

informação e sensibilização ambiental;  

§ Identificar, segundo a perspetiva dos técnicos, os desafios para as políticas de EA no 

município de Gaia;  

§ Analisar as sugestões de melhoria das ações propostas pelos docentes; e  

§ Através da consolidação de toda a informação recolhida nos pontos anteriores, fazer 

um conjunto de recomendações de possíveis novas formas de aprendizagem para a 

prossecução de um DS que se adapte às necessidades locais, mas mais que isso, 

desenvolva uma consciência ambiental local para a resolução rápida dos problemas 

urgentes do concelho.  

 

Uma vez identificadas as questões centrais da investigação e os objetivos, tanto gerais como 

específicos, apresenta-se, em seguida, uma breve nota sobre a metodologia de trabalho.  
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1.3. Abordagem metodológica e estrutura 

Sobre a investigação social, Quivy e Campenhoudt (2003) dizem-nos que importa, acima de 

tudo, que o investigador seja capaz de conceber e de pôr em prática um dispositivo para a 

elucidação do método de trabalho. Onde, este nunca se apresentará como uma simples soma 

de técnicas que se trataria de aplicar tal e qual se apresentam, mas sim como um percurso 

global de análise que exige ser reinventado para cada trabalho.  

De acordo com esta noção, propomos especificar, elucidar e a melhor enquadrar o 

procedimento metodológico adotado ao longo de toda a investigação que se centra em 4 

principais fases, explicitadas na seguinte figura:  

Figura 2 - Procedimento metodológico de investigação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria    

 
Revisão da literatura 

Estudo de caso  

Conclusões  

Sustentabilidade 
ambiental  

Políticas educativas 
ambientais   

Educação 
ambiental    

Recomendações  

Contexto internacional, europeu e nacional 

Contextualização e análise das estratégias educativas, levadas a cabo pelo governo local, 
direcionadas para uma consciencialização ambiental da comunidade escolar, de modo a 
promover e defender um DLS. 

Revisão 
Literatura   

Análise 
Empírica 

Importância da educação ambiental 
nas escolas, enquanto “motor” para 
uma maior consciencialização da 
população, e promoção do DLS.   

Proposta de novas formas de aprendizagem de informação e sensibilização ambiental que 
promovam uma consciencialização ambiental forte, na população jovem, e de acordo com as 
orientações internacionais para uma cooperação ativa entre povos.     

Educação para a cidadania participativa: Do pensamento complexo, às novas formas 
de aprendizagem.  
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No que respeita a organização do relatório, este encontra-se estruturado em 6 capítulos. No 

capítulo 1 apresentamos o tema, identificamos as questões de investigação e objetivos e uma 

breve abordagem metodológica. Nos capítulos 2 e 3, encontramos uma contextualização 

teórica centrada na apresentação e discussão dos principais temas que constituíram o ponto 

de partida deste trabalho: os problemas ambientais globais e a procura de metas resolutivas 

para alcance da sustentabilidade ambiental em diferentes domínios e escalas de atuação, o 

papel de organizações internacionais no desenho e implementação de políticas resolutivas, 

a importância de (re) pensar na escola de acordo com os sistemas complexos dos nossos dias 

e na colaboração entre atores na promoção de práticas educativas que sejam sustentáveis.    

Com base na formulação do quadro concetual de referência, nos capítulos 4 e 5 analisamos 

o caso do município de VNG, quanto ao desenho e implementação de políticas locais de 

educação e ambiente. Este município, não só por ser o local que acolheu o estágio, como 

particularmente por ser um dos municípios reconhecidamente pioneiro nas políticas locais 

de ambiente no país, revela-se um estudo de caso particularmente relevante para o trabalho, 

assumindo-se, à partida, como uma boa prática a ser seguida por outros. Mais 

especificamente, analisamos a capacidade de dinamização, criação e lecionação de ações 

concretas de educação e sensibilização ambiental no contexto do 1º ciclo, a partir da perceção 

dos docentes que recebem as campanhas, mas também, de acordo com a opinião dos técnicos 

formadores.  

Por fim, no capítulo 6, são confrontados os resultados do estudo de caso com as noções 

adquiridas na revisão da literatura, sendo, depois, o procedimento metodológico finalizado 

com sugestões de possíveis ações a desenvolver, em fases posteriores, no contexto das 

políticas locais de educação ambiental, ou na implementação de melhorias na cooperação 

entre atores para políticas ambientais mais ajustada às realidades dos munícipes e do próprio 

território.  
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Capítulo 2 – Sustentabilidade ambiental e políticas educativas ambientais   

2.1. A procura pela sustentabilidade ambiental: da identificação dos problemas 

globais à definição de metas resolutivas 

O mundo, de um modo geral, enfrenta constantemente um avultado número de desafios. Na 

atualidade, o ambiente e as preocupações em torno da procura da sustentabilidade ambiental 

concentram um desses muitos desafios, com necessidades tanto ao nível da identificação da 

melhor perceção dos reais problemas ambientais e suas dimensões, como na elaboração de 

estratégias e medidas para a sua efetiva resolução.  

As instâncias ou instituições internacionais, de facto, têm realizado inúmeros esforços “para 

reorientar as políticas dos diversos territórios (organização de eventos, produção de normas 

e regulamentos transversais, promoção de parcerias e acordos internacionais), no sentido de 

responder aos objetivos do DS e de permitir uma nova dinâmica, no círculo da interação 

sociedade-natureza e fomento do bem-estar social” (Matos et al., 2016: 9). 

A ONU, na sua defesa por uma unificação para a proteção ambiental, procurou desde cedo 

– tal como observamos na cronologia apresentada na figura 3 – com a primeira conferência 

sobre ambiente, em Estocolmo, em 1972, encarar os problemas ambientais como um dos 

temas mobilizadores de coordenação multilateral internacional. 

Despertada a consciência dos problemas ambientais, como a mobilização em seu favor, a 

década de 1970, fica ainda marcada pela publicação dos “Limites do crescimento” – The 

Limits to Growth, pelo clube de Roma, conhecida como um dos pontos de partida para a 

inclusão de estratégias de educação ligadas ao DS, cujo objetivo era a contenção do 

crescimento económico desenfreado (Matos et al., 2016). 

Diversas foram as orientações dadas aos países do mundo. Porém, a sua aplicabilidade viria 

a demonstrar-se um dos grandes ploblemas, uma vez que o nível de desenvolvimento, a 

capacidade de reação, assim como as condições sociais, culturais e políticas eram bastante 

discrepantes. Com o intuito de envolver cada vez mais países na luta pela redução dos 

problemas ambientais existentes no mundo e dissolução das respetivas discrepâncias 
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internacionais, nos anos 1990, a ONU, realiza uma das mais importantes cimeiras mundiais 

– a conferência do rio (ECO’92), para a promoção de estratégias globais de DS.   

Figura 3 – Principais maros históricos internacionais sobre sustentabilidade ambiental e políticas 

educativas ambientais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Conferência sobre Ambiente Humano da ONU – (Estocolmo) 

Conferência Internacional sobre Ambiente e Sociedade  
 Thessaloniki 

Cimeira Mundial para DS - Joanesburgo 

Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

1972 

1992 
1997 

2000 

2002 

2012 

2016 

2015 

Conferência da ONU sobre a nova Agenda Urbana 

(HABITAT III).  

Conferência das Nações Unidas dobre DS – (Rio +20) 

 

Declaração do Milénio 

Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e 

desenvolvimento (ECO 92) 

Despertar da consciência para os problemas ambientais, e início da mobilização 

internacional para o seu combate. Publicação: “The limits to Growth” 

Protocolo de Quioto – tratado jurídico internacional que 

explicitamente pretende limitar as emissões quantificadas de 

gases com efeito de estufa dos países desenvolvidos (APA, 

2019);  

 

Reorientação da Educação Ambiental para a sustentabilidade 

como um motor de desenvolvimento humano para a 

mudança. 

“O “Desenvolvimento” é aceite pelos países e passa a ser visto 

como indispensável à melhoria da qualidade de vida, desde que 

seja sustentável” (Matos et al, 2016: 22);  

Aprovação da Agenda 21;  

Criação de condições de promoção de Educação Ambiental. 

Ligação entre DS e envolvimento ativo dos indivíduos.  

Definição de 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM) para a criação de um clima, tanto a nível nacional como 

mundial, que procurasse um desenvolvimento para a 

eliminação da pobreza.  

Realizada entre 13 e 22 de junho de 2012, no rio de Janeiro, 

onde se discutiu a renovação dos compromissos assumidos 

anteriormente para o alcance de um DS.  

Aprovação da Agenda 2030 (setembro) e definição de 17 ODS 

e 169 metas ambiciosas. Acordo de Paris (dezembro) quanto à 

redução das emissões com efeito de estufa e o alcance de um 

consenso para limite do aumento da temperatura média do 

Planeta.  

 

Aprovação das diretrizes relacionadas com as mudanças 

climáticas e a pobreza, para reduzir as assimetrias entre o 

nível de vida das populações dos países ricos e pobres. 

Renovação do compromisso político rumo a uma habitação 

condigna de todos e ao desenvolvimento urbano sustentável.  

Atualidade 
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De entre as múltiplas estratégias resultantes da ECO’92 podemos salientar a Agenda 21 

(A21) que veio estabelecer uma ponte entre o DS e o envolvimento pró-ativo dos cidadãos 

perante os problemas ambientais. Resumidamente, foi divulgada uma agenda de democracia 

participativa, sobretudo ao nível local – ao fortalecer o papel dos mais excluídos, como as 

mulheres, jovens e crianças em diversas atividades – que incorporou múltiplos 

compromissos sociais e políticos para a proteção, conservação e melhor gestão dos recursos 

naturais, a par da criação de condições para a promoção de políticas educativas ambientais 

(Matos et al., 2016).  

Perto da viragem do século, realiza-se em 1997, a consagração de um tratado jurídico 

internacional – o protocolo de Quioto, que vem exigir de entre muitos aspetos, a diminuição 

da quantidade de gases com efeito de estufa emitidos por diferentes países, mas que só entrou 

efetivamente em vigor em 2005. 

Em 2000 vemos ser definidos os 8 ODM, em resultado da declaração do Milénio (UNRIC, 

2010, apud Matos et al, 2016: 17), para:    

1- Reduzir a pobreza extrema e a fome;  

2- Alcançar o ensino primário universal;  

3- Promover a igualdade de género e o empowerment das mulheres;  

4- Reduzir a mortalidade infantil;  

5- Melhorar a saúde materna; 

6-  Combater o VIH/SIDA, malária e outras doenças;  

7- Garantir a sustentabilidade ambiental; e  

8- Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

Segundo o comentário de Schmidt e Valente (apud Lima, Cabral e Vala, 2004), embora as 

práticas políticas, económicas e sociais – de escala internacional – ao longo da década de 

1990 e, mais ainda, nesta viragem para o novo século tenham sido de enorme relevo em 

termos de avanços na sustentabilidade ambiental, as contradições, as dificuldades, os 

bloqueios e até mesmo os retrocessos foram, também, imensos. Daí que 10 anos mais tarde, 

em 2002, tenha tido lugar em Joanesburgo a Cimeira Mundial para o DS, enquanto reforço 



 

14 

aos princípios da Declaração do Rio e aos objetivos da A21, mas onde pouco se consolidou 

ou avançou em matéria de novos consensos internacionais.  

Depois de renovados os compromissos estabelecidos em Joanesburgo com a Conferência 

das Nações Unidas em 2012, mais recentemente, a Agenda 2030, aprovada em 2015, 

ambicionou estabelecer princípios orientadores fortes, no sentido de criar um “novo modelo 

global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger 

o ambiente e combater as alterações climáticas” (Cavaco, 2016: 7).  

Este modelo, mais do que uma conceção política, desenvolvida por chefes de estado e 

cidadãos em conjunto, representa a afirmação de um grande esforço de identificação, 

construção e idealização dos objetivos de DS, que culmina com anos de negociações e 

muitos falhanços na geração de consensos ou de estabelecimento de sérios compromissos 

internacionais (e.g. veja-se o exemplo da Cimeira de Joanesburgo ou mesmo a Cimeira do 

Rio+20). Da Agenda 2030 e os 17 ODS que dela resultaram e que já vimos em cima (ver 

figura 1), destacam-se para a área de estudo deste trabalho empírico, o ODS4: Educação de 

qualidade; ODS11: Cidades e comunidades sustentáveis; e ODS13: Ação climática.  

Selecionaram-se estes três ODS para reforçar a necessidade que existe em olhar para o 

contexto local para tornar as cidades, e as comunidades mais sustentáveis e conscientes de 

que é fundamental promover o conhecimento e as atitudes de boas práticas ambientais da 

população, de modo a contribuir para a sua qualidade de vida. Sendo, a educação um dos 

vetores a privilegiar no rumo da sustentabilidade ambiental e particularmente no gigantesco 

esforço conjunto de lidar com as alterações climáticas.  

Para que estes ODS sejam trabalhados de forma mais profícua, procedeu-se à elaboração da 

tabela 1 – que estabelece uma relação direta entre os ODS selecionados e as questões de 

investigação e objetivos (tanto geral, como específicos) orientadores da presente 

investigação, a decorrer com base no estudo de caso do município de VNG.  
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Tabela 1 – Relação entre os ODS selecionados e as questões de investigação/objetivos do estudo  

Fonte: Elaboração própria   

Dada a relevância dos ODS da Agenda 2030 para este estudo, prosseguimos a análise dos 

principais marcos históricos internacionais com a nota de que o ano de 2015 foi não só 

importante pela aprovação dessa agenda, a 25 de setembro, na Cimeira das Nações Unidas, 

de onde resultaram então 17 ODS, como fica também marcado pela 21.ª sessão da 

Conferência das Partes (COP21), que decorreu de 30 de novembro a 12 de dezembro, e 

assinalou o momento em que foi alcançado o Acordo de Paris, depois de anos de insucessos 

associados ao Protocolo de Quioto.  

Sabendo que as alterações climáticas estão a provocar efeitos adversos muito particulares 

em algumas partes do globo, e que poderão afetar todos, se nada em contrário for feito, num 

curto espaço de tempo, as partes da convenção delinearam algumas medidas concretas para 

que não só fossem adquiridos novos conhecimentos técnicos e científicos sobre efeitos 

ODS Correspondência às questões de investigação e objetivos do estudo de caso  

ODS4 

Educação de 

qualidade 

Que tipo de ações são promovidas, ministradas e executadas pelo município de Gaia, em 

termos de consciencialização ambiental, para uma educação de qualidade dos seus 

educandos?  

De modo estão estruturadas e pensadas as políticas educativas locais de ambiente?  

Qual a abrangência do Plano de EA do município?  

ODS11 

Cidades e 

comunidades 

sustentáveis 

Na relação educação – ambiente – cidade, estão os professores informados sobre as 

necessidades, em particular, de alimentação, resíduos, transportes ou inclusão, nos espaços 

da sua cidade, de modo a transmitir conhecimentos sustentáveis aos seus estudantes?  

Que tipo de atitudes e perceção têm os docentes sobre a cidade em que vivem? 

O que pensam poder ser feito para a melhorar?  

ODS13 

Ação climática 

Tendo por base os planos municipais, em termos de políticas educativas ambientais, de que 

forma, estão as ações estruturadas para dar a conhecer aos estudantes as melhores práticas a 

ter, e as ações a desenvolver? 

As estratégias educativas do município conseguem transmitir aos estudantes formas de 

mitigação e proteção face ao fenómeno, por exemplo, das alterações climáticas?  
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naturais e climatéricos, como também se atribuísse importância à educação e à 

consciencialização pública.  

Concretamente, este acordo universal, no seu artigo 2.º, n.º 1 ambiciona uma resposta global 

à ameaça das alterações climáticas, no contexto de DS e dos esforços de irradiação de 

situações e fenómenos de pobreza através das seguintes medidas (Parlamento Europeu, 

2016):  

a) manutenção do aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo dos 2.ºC acima 

dos níveis pré-industriais e prossecução de esforços para limitar o aumento da temperatura 

a 1, 5.ºC acima dos níveis pré- industriais, reconhecendo que isso reduzirá 

significativamente os riscos e impactos das alterações climáticas;  

b) aumento da capacidade de adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas e 

de promoção da resiliência às alterações climáticas bem como de um modelo de 

desenvolvimento com reduzidas emissões de gases com efeito de estufa, de modo a que não 

ameace a produção de alimentos; e  

c) fluxos financeiros consistentes com uma trajetória de desenvolvimento resiliente e de 

reduzidas emissões de gases com efeito de estufa.  

Além destas metas a atingir, com o presente acordo, os responsáveis dos governos 

comprometeram-se a apresentar de forma periódica o seu desempenho e empenho na 

consolidação de políticas adequadas ao cumprimento dos objetivos. Até porque tal como o 

acordo refere no n.º 2 do seu sétimo artigo, a adaptação às novas realidades é um desafio 

global enfrentado por todos e que contém uma “dimensão local, subnacional, nacional, 

regional e internacional, e é a componente fundamental de, e que contribui para, a resposta 

global de longo prazo às alterações climáticas em termos de proteção das pessoas, dos meios 

de subsistência e dos ecossistemas, tendo em consideração as necessidades urgentes e 

imediatas das Partes que são países em desenvolvimento e que são particularmente 

vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas” (Parlamento Europeu, 2016) 

Por seu turno, e já no decorrer do ano de 2016, realizou-se, em Quito, Equador a 3.ª 

Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável 

(Habitat III), onde se assinou a Nova Agenda Urbana. Enquanto seguimento do Habitat I 
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(Vancouver, 1976) e do Habitat II (Istambul, 1996), vem enfatizar a necessidade de 

continuar a desenvolver e a melhorar as cidades, particularmente numa altura em que o 

crescimento da população urbana tem sido exponencial. Porque embora se tenham registado 

inúmeras melhorias por todo o mundo, continuam a existir muitos desafios para que as áreas 

urbanas se tornem mais sustentáveis e reduzam a pobreza, a desigualdade e a degradação 

ambiental, que são ainda grandes obstáculos e impedimentos para que o DS seja alcançado.  

Como tal, os esforços contínuos que se têm realizado, e que envolvem diversos atores e 

grupos, tanto internacionais, como nacionais e locais, são não só fundamentais para 

monitorizar e avaliar objetivos mundiais, como também, servem para reajustar as políticas 

de acordo com as realidade do momento, e o local a que se destinam.  

Neste âmbito, a adoção de uma Nova Agenda Urbana (ONU, 2016.3)1, implica que se 

debruce “novamente sobre a forma como as cidades e aglomerados urbanos são planeados, 

financiados, desenvolvidos, governados e administrados, pois só assim será possível pôr 

termo à pobreza e à fome em todas as suas formas e dimensões, reduzir desigualdades, 

promover o crescimento económico contínuo, inclusivo e sustentável, alcançar a igualdade 

de género e o empoderamento de mulheres e meninas com vista a aproveitar completamente 

o seu contributo vital para o DS, a melhorar a saúde e o bem-estar humanos, bem como a 

promover a resiliência e proteger o ambiente”.   

Esta Nova Agenda Urbana merece, ainda, o destaque pelo seu caráter de envolvência com 

outros acordos referidos anteriormente (como a Agenda 2030 com a implementação dos 

ODS ou o Acordo de Paris com a orientação para o combate às alterações climáticas) e a 

projeção de metas com relação entre dimensões.  

Face a esta análise, implica agora olhar com maior detalhe para o papel da UNESCO na 

mudança de atitudes e comportamentos na sociedade mundial, através de uma EA criativa e 

de qualidade.  

 
1 Nova Agenda Urbana, adotada na terceira Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para 
habitação e desenvolvimento urbano sustentável (UN-HABITAT III).  
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2.2. Educar para a sustentabilidade ambiental: o papel da UNESCO  

 

“O impulso para a EDS nunca foi tão forte. Questões globais – como a mudança climática – exigem 

uma mudança urgente no nosso estilo de vida e uma transformação do nosso modo de pensar e agir. 

Para alcançar essa mudança, precisamos de novas habilidades, valores e atitudes que levem a 

sociedades mais sustentáveis”.  

Tang (apud UNESCO, 2017: 1) 

 

A escala de complexidade a que as questões da sustentabilidade ambiental internacional se 

colocam foram-se intensificando e o aparecimento de conceitos como o de EDS têm sido 

importantes. Pois, embora a literacia ambiental seja algo que já faça parte da cultura dos 

países em geral, as práticas educativas para o DS continuam a ser pouco promovidas, e em 

alguns casos, inexistentes.  

Como mencionam Schmidt, Nave e Guerra (2010), falta articular as competências 

curriculares com processos de aprendizagem dos direitos e deveres associados a uma 

participação cívica ativa às diferentes escalas – local, comunitária e global – que assegure a 

sustentabilidade efetiva dos programas educativos sobre o ambiente.  

Do mesmo modo, falta distinguir os conceitos de EA e EDS. Teoricamente, alguns autores 

definem a EA como “um processo de aprendizagem permanente, que procura incrementar a 

informação e o conhecimento público sobre os problemas ambientais, promovendo (...) o 

sentido crítico das populações e a sua capacidade para intervir nas decisões que, de uma 

forma ou de outra, afetam o ambiente e as suas condições de vida” (Ibidem).  

Porém, temos que admitir que não chega promover um sentido crítico da população se 

depois, na prática, não existe uma efetivação desse sentido crítico para a mudança de 

comportamentos. Posto isto, surge a EDS enquanto um conceito que pretende alargar o 

campo de atuação da educação, envolvendo e reforçando a capacidade dos indivíduos, dos 

grupos, das comunidades, das organizações e dos países para formar juízos de valor e fazer 

escolhas no sentido do DS. Além de que esta noção de EDS pode favorecer uma mudança 
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de mentalidades, permitindo um mundo mais seguro, próspero e com melhores condições de 

vida (UNESCO, 2019) 

A EDS é, portanto, muito mais um motor de mobilização da sociedade, que através da 

comunidade educativa em geral (alunos, pais, professores, auxiliares) pode promover uma 

cultura de cidadania e participação ativa tanto na escola, como depois em casa e em espaços 

públicos, do que uma mera transmissão teórica de informações tal como era perspetivada a 

EA em tempos.  

Desta forma, a EDS só será eficaz se houver uma forte articulação entre todos os agentes no 

terreno e uma maior cooperação entre estes, como por exemplo, entre escolas, as autarquias, 

as Organizações Não Governamentais (ONG’s), os media e outras instituições, criando um 

conjunto de sinergias favoráveis, assentes num funcionamento em rede, entre atores e 

instituições à escala, internacional, nacional e local (Ibidem).   

Apesar desta distinção entre EA e EDS, importa notar que em algumas situações usamos a 

designação EA em termos genéricos, mas numa perspetiva de EDS, tal como podemos 

constatar já de seguida.  

O estímulo para a mudança de atitudes e comportamentos na sociedade mundial, através de 

uma EA de qualidade, tem sido uma das linhas de ação da UNESCO, que verificamos desde 

logo, com a Carta de Belgrado (1975) que nos apresenta um conjunto de princípios 

orientadores a seguir (Cortesão, 2017: 7):  

1. A EA deverá ser um processo contínuo, extensivo à vida inteira, tanto escolar como 

extraescolar;  

2. A EA deve adotar uma abordagem interdisciplinar. 

3. A EA deve sublinhar a importância duma participação ativa na preservação e na 

solução dos problemas propostos pelo ambiente. 

4. A EA deve examinar as principais questões ambientais numa perspetivo mundial, 

respeitando, no entanto, as diferenças regionais 

5. A EA deve basear-se na situação atual e futura do ambiente. 

6. Deve, porém, a EA examinar as questões de desenvolvimento e de crescimento, do 

ponto de vista do Ambiente.  
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7. A EA deve insistir na necessidade de cooperação local, nacional e internacional a 

fim de resolver os problemas ambientais. 

A partir destes princípios, a EA começa a proliferar, por todo o mundo, com algumas práticas 

de preservação do meio ambiente, sublinhando a importância “de formar uma população 

mundial consciente e informada, preocupada e competente, comprometida e motivada para 

as questões ambientais” (Schmidt, Nave e Guerra, 2010: 33).  

A importância de difusão de valores ambientais, no que respeita o comportamento dos 

indivíduos face ao meio ambiente reforça-se, em 1977, com a célebre Conferência 

Intergovernamental sobre EA, promovida pela UNESCO, na capital da República da 

Geórgia – Tbilissi, onde a EA é proclamada como um dos fatores indispensáveis para uma 

educação global, com base em seis pilares – 1) a consciencialização; 2) o conhecimento; 3) 

as atitudes; 4) as competências; 5) a avaliação; e 6) a participação (Matos et al., 2016). 

Alargado o conceito de “ambiente” e divulgadas algumas das práticas para a sua 

conservação, anos mais tarde, em 1987, realiza-se em Moscovo, pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e pela UNESCO, o intitulado Congresso Internacional sobre 

Educação e Formação Relativa ao Meio Ambiente. Sendo objetivos desta cimeira aprofundar 

as recomendações resultantes da Conferência de Tblissi e procurar de novas estratégias 

internacionais de ação para a educação e formação ambiental, deu-se início à chamada 

Década Mundial para a Educação Ambiental, que passa a incluir a dimensão ambiental nos 

currículos de todos os níveis de ensino (Ibidem). 

Partindo desta ideia, a educação vê o seu papel ser redefinido, tanto no meio científico e 

académico, como político internacional, passando a ser um dos vértices essenciais para a 

construção do DS. Este argumento assume um caráter prático com o Decénio das Nações 

Unidas da Educação para o DS 2005-2014, cujo objetivo central era acabar com o 

analfabetismo e assumir um quadro orientador de valores, relativamente ao qual se procurem 

vias pragmáticas para suster e inverter o sentido dos processos que estão a conduzir à rutura 

generalizada no ambiente e nas sociedades (Gomes, 2009, apud Matos et al., 2016).  

No decorrer de 2015, com os 17 ODS, a UNESCO, redige um guia geral de orientação, sobre 

como deve a educação seguir esta Agenda. Não é demais realçar que não se trata de algo 
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definitivo, mas antes uma forma de apoiar a consecução dos ODS, que se destinam a ser 

aplicados por todas as partes do mundo, sem qualquer distinção.  

De acordo com a UNESCO (2017), existe um certo consenso geral de que os cidadãos da 

sustentabilidade precisam ter certas competências-chave (figura 4) que lhes permitam 

participar de forma construtiva e responsável no mundo atual e moderno.  

Figura 4 – Competências-chave para a sustentabilidade (em matéria educativa ambiental) 

Fonte: https://ods.imvf.org/wp-content/uploads/2018/12/Recursos-ods-objetivos-aprendizagem.pdf 

Estas competências não substituem as necessidades específicas de alguns contextos 

internacionais, no entanto, devem ser entendidas como transversais e multifuncionais por 

terem um foco mais amplo (Rychen, 2003 e Weinert, 2001, apud UNESCO, 2017).  

Observando agora alguns dos objetivos específicos de aprendizagem para o ODS 4, 11 e 13 

– orientadores deste estudo – constate-se que para uma educação de qualidade, os 

educandos devem aproveitar todas as oportunidades para a sua própria educação ao longo 

Competência de 

pensamento sistémico 

Habilidade de reconhecer e compreender relacionamentos; analisar sistemas complexos; pensar como os 

sistemas são incorporados dentro de diferentes domínios e diferentes escalas; e lidar com a incerteza.  

Competência 

antecipatória 

Habilidade de compreender e avaliar vários futuros – possíveis, prováveis e desejáveis; criar as próprias visões 

para o futuro; aplicar o princípio da precaução; avaliar as consequências das ações; e lidar com riscos e mudanças. 

Competência 

normativa 

Habilidade de entender e refletir sobre as normas e os valores que fundamentam as ações das pessoas; e negociar 

valores, princípios, objetivos e metas de sustentabilidade, em um contexto de conflitos de interesses e concessões, 

conhecimento incerto e contradições. 

Competência 

estratégica 

Habilidade de desenvolver e implementar coletivamente ações inovadoras que promovam a sustentabilidade em 

nível local e em contextos mais amplos.  

Competência de 

colaboração 

Habilidade de aprender com outros; compreender e respeitar as necessidades, as perspectivas e as ações de outras 

pessoas (empatia); entender, relacionar e ser sensível aos outros (liderança empática); lidar com conflitos em um 

grupo; e facilitar a colaboração e a participação na resolução de problemas. 

Competência de 

pensamento crítico 

Habilidade de questionar normas, práticas e opiniões; refletir sobre os próprios valores, percepções e ações; e 

tomar uma posição no discurso da sustentabilidade. 

Competência de 

autoconhecimento 

Habilidade de refletir sobre o próprio papel na comunidade local e na sociedade (global); avaliar continuamente 

e motivar ainda mais as próprias ações; e lidar com os próprios sentimentos e desejos. 

Competência de 

resolução integrada de 

problemas 

Habilidade de aplicar diferentes marcos de resolução de problemas para problemas complexos de sustentabilidade 

e desenvolver opções de solução viáveis, inclusivas e equitativas que promovam o desenvolvimento sustentável, 

integrando as competências mencionadas anteriormente. 
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da vida e aplicar os conhecimentos adquiridos em situações quotidianas para promover o 

DS; para cidades e comunidades sustentáveis devem ser capazes de contextualizar as 

necessidades, dentro dos próprios ecossistemas mais amplos que os rodeiam, por 

assentamentos urbanos sustentáveis, tanto local como globalmente; e, ainda, para uma ação 

contra a mudança global do clima devem  saber compreender o seu impacto pessoal sobre 

o clima do mundo, desde uma perspetiva local até uma perspetiva global, assim como 

conhecer que a proteção do clima global é uma tarefa essencial para todos e que é preciso 

reavaliar completamente a nossa visão do mundo e os comportamentos quotidianos à luz 

desse facto (Ibidem).  

A centralidade destes problemas atuais deve levar-nos a refletir em diferentes escalas e 

níveis. Por esta razão, depois de contextualizado o panorama internacional, assim como o 

papel concreto da UNESCO para práticas educativas sustentáveis, em seguida, iremos 

aprofundar de que modo a União Europeia tem agido em matéria de sustentabilidade 

ambiental, na relação com as políticas e as práticas ambientais e de educação, em Portugal.  
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2.3. Das práticas e políticas ambientais em matéria de sustentabilidade em 

Portugal à importância da União Europeia neste domínio  

 

“O Silêncio baixou do Céu, 

mesclou as cores todas o negrume, 

o folhado calou o seu perfume, 

e a Serra adormeceu. 

 

Depois, apenas uma linha escura 

e a nódoa branca de uma fonte antiga: 

a fazer-me sedento, de a ouvir, 

a água, num murmúrio de cantiga, 

ajuda a Serra a dormir (...)” 

       

Sebastião da Gama: Serra – mãe (1945) 

 

Por volta dos anos 40 do século XX, Sebastião da Gama, através do seu poema Serra – mãe, 

despertou, na sociedade portuguesa, uma motivação para a proteção e conservação do meio 

ambiente (Tavares, 2013).  

Retratando, de certa forma, as consequências das atividades humanas no ambiente 

(principalmente pela excessiva exploração e produção de carvão na época), este poeta 

demonstrou, exemplarmente, “como na defesa da natureza está também a identidade cultural 

de um povo” (Ibidem: 6). E, por esta razão, depois de uma série de iniciativas, em 1947, 

surge a Liga para a Proteção da Natureza, reconhecida como a “mais antiga associação de 

defesa do ambiente do país, e uma das mais antigas do mundo” (Ibidem). Este movimento 

associativo, em particular, teve ainda um papel notório no que respeita a inventariação do 

património natural português, para a sua conservação e classificação.   

Anos mais tarde, e num período de regime autoritário – Estado Novo, a situação modificou-

se um pouco, pois o alheamento pelas questões ambientais era de tal ordem elevado, ao ponto 

de se considerar os problemas ambientais como “politicamente inconvenientes por serem 
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negativos à imagem de Portugal” (Ibidem: 8). E, não só foram descorados os problemas 

como também a opinião dos cidadãos foi sempre reprimida e controlada. 

A acrescentar a este cenário político, assistimos, a partir da década de 1960, a uma forte 

emigração de portugueses para países europeus (provocando uma grande agitação social, e 

inúmeros problemas de clandestinidade), ao mesmo tempo que ocorreu o fenómeno do 

êxodo rural e a concentração das populações junto de áreas urbanas, mais no litoral do país. 

Este abandono dos campos potenciou uma perda significativa de agriculturas domésticas, 

sem grandes inovações, para uma agricultura mecanizada, de alto rendimento, mas de 

elevada poluição.  

A crescente evidência da degradação ambiental (provocada por um conjunto de 

transformações no modo de produzir e consumir) pode ainda ser notada a partir da análise 

da pegada ecológica per capita, que em Portugal já nesta época se situava num valor 

deficitário de 2,2 gha por pessoa (Zero, 2017).  

Adiante, o final dos anos 1960, por força de todas estas mudanças no panorama nacional, 

ficou marcado pelo aparecimento da “consciência ambiental na sociedade portuguesa” 

(Ibidem:11), que depois da transição para a década de 1970, vê materializar-se a primeira 

estrutura do Estado dedicada especificamente às questões do ambiente – a Comissão 

Nacional de Ambiente – em 1971. Como salienta Tavares (ibidem:12), esta comissão tinha, 

de entre as muitas atribuições em matéria de ambiente, a competência de incentivar a 

participação dos diferentes atores sociais na valorização do ambiente, estimular a 

constituição de associações e a realização de campanhas de informação sobre o estado do 

ambiente em Portugal. Nesta época, e por iniciativa do Conselho da Europa é lançada 

também a comemoração do “Ano da Conservação da Natureza”, altura em que Portugal, cria 

o Parque Nacional da Peneda Gerês (1971), assim como o III Plano de Fomento Nacional 

que terminou em 1973.  

Como vemos, as condições para a criação de uma política sólida em matéria de ambiente já 

se faziam sentir antes do ano de 1974, no entanto, foi só com a revolução de 25 de abril desse 

ano que surgiram os primeiros grandes progressos nas políticas de ambiente (Ibidem:16). 

Um dos primeiros aspetos a considerar diz respeito ao aumento da participação social dos 

cidadãos, que adquirindo um conjunto de novos direitos (desde o voto, à capacidade de se 
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manifestarem e expressarem as suas ideias), impulsionaram a consagração de novos quadros 

de valores, comportamentos ou atitudes.  

Por conseguinte, em 1976, vimos ser consagrado na Constituição da República 

Portuguesa – artigo 66.º n.º 1 – “o direito a um ambiente de vida humano, sadio e 

ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”, bem como a noção de que “incumbe 

ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo a iniciativas populares (n. º2): 

a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; 

ordenar o espaço territorial de forma a construir paisagens biologicamente 

equilibradas;  

b) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar 

e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a 

preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico;  

c) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 

capacidade de renovação e a estabilidade ecológica.  

Esta constituição vem salientar o sentido vanguardista português ao ser um dos primeiros 

países europeus a consagrar o Direito Ambiental no seu quadro legal e normativo. Facto que 

se reforça ainda mais, em 1986, ano em que aderiu à então Comunidade Económica Europeia 

(e, portanto, ainda diretamente influenciado por esta, até mesmo pela questão do 

financiamento comunitário), com a criação da Lei de Bases do Ambiente, cujo artigo 3.º, 

nas alíneas a, b e c, aponta respetivamente para:  

§ O equilíbrio: devendo-se criar os meios adequados para assegurar a integração das 

políticas de crescimento económico e social e de conservação da natureza, tendo 

como finalidade o desenvolvimento integrado, harmónico e sustentável;  

§ A participação: em que os diferentes grupos sociais devem intervir na formulação 

e execução de política de ambiente e ordenamento do território, através dos órgãos 

competentes de administração central, regional e local e de outras pessoas e entidades 

privadas; 
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§ A cooperação internacional: determinando a procura de soluções concertadas com 

outros países ou organizações internacionais para os problemas de ambiente e de 

gestão dos recursos naturais.  

Um ano mais tarde, num claro exercício de institucionalização de uma política de ambiente, 

bem como, na base de um conjunto de obrigações comunitárias assumidas pelo país, 

Portugal, aprova uma primeira Lei das Associações de Defesa do Ambiente. Este diploma 

cria o Instituto Nacional do Ambiente (INAMB), enquanto organismo não executivo, 

designado para a promoção de ações no domínio da qualidade do ambiente, com particular 

destaque para a formação dos cidadãos e apoio às associações de defesa do ambiente 

(Teixeira, 2012).  

Com a entrada nos anos 1990, muitas são as novidades, começando, desde logo, pelo 

merecimento que o ambiente passa a ter no nosso país com a consagração de um ministério 

autónomo. Além disso, como comenta Teixeira (Ibidem), institucionaliza-se neste momento 

a organização de Encontros Nacionais de Educação Ambiental numa parceria entre o Parque 

Biológico de Gaia e o INAMB, ambas entidades com experiência de trabalho próximo no 

contacto direto com agentes locais de EA – reunindo docentes, técnicos, voluntários e 

associações – num esforço conjunto de partilha de experiências, ideias e metodologias.  

Num domínio europeu, a EA, em 1992, assume-se como uma das componentes mais 

importantes para a integração de práticas e comportamentos sustentáveis em todos os 

cidadãos da Europa. Portugal, enquanto país membro da UE, dedicou-se não somente em 

seguir as diretrizes proclamadas e defendidas pelas instâncias europeias, como de igual 

modo, estabeleceu algumas estratégias ao nível interno. Saliente-se, por exemplo as 

“Jornadas de EA para Associações de Defesa do Ambiente, de onde resultou o Contributo 

das Associações de Defesa do Ambiente para uma Estratégia Nacional de Educação 

Ambiental” (Ibidem: 108). Por ter sido um projeto pioneiro, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico, reconheceu a década de 1990, como uma das 

épocas mais importantes para Portugal quanto à criação e dinamização de múltiplos avanços 

na proteção ambiental, seja no que respeita o reforço legislativo, de construção de 

infraestruturas, seja pelos programas e políticas criadas e implementadas.   
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Definida uma importância acrescida para a aplicação de práticas e políticas ambientais de 

relevo para a preservação acesa do meio ambiente, em 1994, o presidente da República da 

altura, Mário Soares, realiza, como refere Teixeira (Ibidem: 111) “uma presidência aberta 

dedicada ao ambiente” o que enaltece, ainda mais, o caráter interventivo de Portugal (pelo 

menos na valorização da temática). Sendo aceite pela comunidade política esta necessidade 

de olhar o ambiente com maior enfoque, iniciam-se os primeiros estudos e estatísticas 

dedicadas ao ambiente, em grande parte, promovidos pela Agência Portuguesa de Ambiente, 

dedicada a formar e informar os cidadãos, e apoiar as associações de defesa do meio 

ambiente.  

Em 1997, na sequência da Declaração do Rio, é criado o Conselho Nacional do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CNADS), através do decreto-lei n.º 22, de 20 de agosto, 

embora tenha efetivamente iniciado o seu exercício em abril de 1998 (CNADS, 1998). Este 

Conselho, até certo ponto, emerge do décimo princípio da Declaração do Rio que assumia 

que a “melhor forma de tratar as questões ambientais é assegurar a participação de todos os 

cidadãos interessados ao nível conveniente. Ao nível nacional, cada pessoa terá acesso 

adequado às informações relativas ao ambiente detidas pelas autoridades, incluindo 

informações sobre produtos e actividades perigosas nas suas comunidades, e a oportunidade 

de participar em processos de tomada de decisão. Os Estados deverão facilitar e incentivar a 

sensibilização e participação do público, disponibilizando amplamente as informações. O 

acesso efetivo aos processos judiciais e administrativos, incluindo os de recuperação e de 

reparação, deve ser garantido” (ONU, 1992).  

Perto da viragem de século, por um lado, foi criada uma proposta para um sistema de 

indicadores de DS, que englobou mais de 130 indicadores distintos, por se entender que estes 

eram, “não apenas necessários, mas indispensáveis para fundamentar as tomadas de decisão 

aos mais diversos níveis e nas mais diversas áreas” (Gomes, 2000: 9). Grande parte dos 

indicadores usados até então eram apenas baseados na avaliação de aspetos ambientais, 

descorando, por exemplo, aspetos sociais, económicos, educacionais ou até institucionais, e 

a grande inovação esteve ligada a este fundamento integrador, uma vez que se objetivou 

criar um sistema baseado na avaliação de um conjunto de aspetos relevantes, e não apenas 

na incidência de um único. 
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Por outro lado, o Governo em funções, enaltece a definição de novos objetivos ambientais, 

e através do desenho do Plano Nacional para o Desenvolvimento Económico e Social 2000-

2006, dissemina que se devem “compatibilizar as dimensões social, ambiental, económica e 

institucional da sustentabilidade, designadamente em torno das temáticas do quotidiano do 

cidadão e como corolário do princípio da solidariedade - saúde e ambiente, equidade 

ambiental, conservação do património ambiental, responsabilidade e participação cívica” 

(CNADS, 1998).  

Pela importância dada à procura de novos objetivos ambientais, “em 2006 constitui-se em 

Portugal um grupo de reflexão composto por representantes de entidades da administração 

pública e representantes da sociedade civil (ONG, media, empresas, ensino superior, 

ministérios da Educação, do Ambiente e da Ciência, instituições de investigação científica) 

para consolidar contributos para a dinamização em Portugal da Década das Nações Unidas 

da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014)” (Teixeira, 2012: 115). De 

entre os muitos aspetos proclamados por este grupo, podemos e devemos destacar, até 

porque vão ao encontro de alguns dos objetivos da presente investigação, as seguintes 

medidas (Ibidem: 116):  

§ Aproveitar para inscrever de forma permanente o Desenvolvimento Sustentável nas 

agendas mediática, empresarial, científica e política nacionais; 

§ Definir uma Estratégia Nacional de Educação Para o Desenvolvimento Sustentável; 

§ Integrar as preocupações do Desenvolvimento Sustentável, de maneira formal, nas 

estratégias, no planeamento e nos métodos de avaliação públicos e privados, assim 

como nos acordos, protocolos e grandes investimentos nacionais e transnacionais; 

§ Difundir uma cultura eco-responsável na Administração; 

§ Incentivar a investigação científica multidisciplinar na área do Desenvolvimento 

Sustentável e da EDS; 

§ Transformar a escola [...] num pólo de produção e difusão de informação sobre 

Desenvolvimento Sustentável e Educação para o Desenvolvimento Sustentável ao 

nível local e nacional, assim como num agente de intervenção e num motor de 
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mobilização da sociedade atra- vés dos alunos, das suas famílias e da restante 

comunidade educativa. 

De modo generalizado, a partir de 2008, inicia-se um período de crise monetária na Europa, 

que acaba por agravar-se mais ainda em 2009. Em Portugal, os efeitos desta crise não só 

levaram à queda da economia portuguesa, como vieram a revelar-se bastante prejudiciais 

para as políticas e práticas ambientais, no sentido em que vimos ser retardados grande parte 

dos projetos e programas que tinham sido até então perspetivados e promovidos.   

A crise abalou o ritmo de combate aos problemas ambientais. Porém, os alarmes para a 

humanidade encontrar coragem para assumir as responsabilidades a fim de encontrar 

soluções para a degradação do planeta, eram de tal ordem sonoros que não podíamos parar 

no tempo, nem na forma de atuação.  

A UE revela-se, neste caminho, bastante pró-ativa do ponto de vista das estratégias adotadas, 

na conciliação da economia, com questões ambientais e sociais. Pois, em 2010, ainda perante 

um cenário de crise, produz a estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, apontando cinco grandes objetivos para a Europa 2020 – 1) investimento inclusivo 

e de desenvolvimento; 2) educação; 3) energia/alterações climáticas, 4) taxa de emprego; e 

5) redução da pobreza (Ibidem).   

No caso português, os avanços foram mais lentos, e só em 2012 é conhecida uma nova 

missão do governo, em particular, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, “onde se pode evidenciar entre as suas atribuições a promoção 

da EA como veículo estratégico da formação e sensibilização dos cidadãos, cabendo à APA 

promover a educação, formação e sensibilização para o ambiente e DS” (Ibidem: 117).  

Dois anos mais tarde é traçada a reformulação de alguns dos regulamentos existentes em 

Portugal, designadamente, o Decreto-Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, que propõe uma nova 

Lei de Bases do Ambiente e que introduz, no seu artigo 2.º, n.º 1, a noção de que as políticas 

de ambiente visam “(...) a efetivação dos direitos ambientais através da promoção do DS, 

suportada na gestão adequada do ambiente, em particular dos ecossistemas e dos recursos 

naturais, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e uma 
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«economia verde», racional e eficiente na utilização dos recursos naturais, que assegure o 

bem-estar e a melhoria progressiva da qualidade de vida dos cidadãos”.  

Mas, mais do que a efetivação dos direitos ambientais, é fundamental ter em consideração 

que “Compete ao Estado a realização da política de ambiente, tanto através da ação direta 

dos seus órgãos e agentes nos diversos níveis de decisão local, regional, nacional, europeia 

e internacional, como através da mobilização e coordenação de todos os cidadãos e forças 

sociais, num processo participado e assente no pleno exercício da cidadania ambiental” 

(Artigo 2.º, n.º 2).   

Apesar das alterações, esta nova Lei de Bases do Ambiente veio revelar-se pouco ambiciosa, 

sobretudo quando comparada com a anterior, pelo desajuste das medidas em relação às 

necessidades dos nossos dias, com impactes cada vez mais negativos para a vida das 

populações, assim como a falta de ações concretas para o exercício de uma cidadania ativa 

e consciente, de defesa pelos recursos que o planeta nos disponibiliza. Até porque, existe 

uma “necessidade de, tanto a nível local como nacional, se cumprirem metas e diretrizes 

europeias explícitas para se investir em projetos de EA” (Morais, Pereira e Durão, 2015: 

405), e realizar uma retrospeção do que foi feito até ao momento, que áreas tiveram maior 

ou menor intervenção e como atuar de futuro.  

Nesta lógica, muito recentemente foi desenvolvido um estudo pelo CNADS, para uma 

reflexão do trabalho por si desenvolvido entre 1998 e 2018 em matéria de ambiente. Pois, 

como o próprio Conselho menciona (2018: 3) “nas várias crises financeiras e económicas 

que o mundo e o nosso país têm atravessado o ambiente é invariavelmente o setor que fica 

mais esquecido e subfinanciado. O mais importante são as pessoas, o seu bem-estar, a sua 

prosperidade e a sua qualidade de vida. É isso que confere prioridade ao desenvolvimento 

socioeconómico. Porém, o desenvolvimento socioeconómico não é independente do 

ambiente e da sustentabilidade dos recursos naturais”. Veja-se, assim, o gráfico 1 que nos 

mostra, por área temática, as de maior atuação emitidas pelo CNADS.  
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Gráfico 1 – Pareceres, reflexões e comunicações emitidas pelo CNADS no período 1998 – 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.cnads.pt/images/2018_livro20anos.pdf  

Como vemos, o CNADS tem desenvolvido um trabalho notável na divulgação e reflexão 

dos diversos problemas ambientais existentes no nosso país, assim como nos mostra que é 

cada vez mais importante a ciência e a tecnologia acompanharem o desenvolvimento das 

sociedades e de todas as expectativas que a estas estão associadas, até porque ao olharmos 

para o nosso país vemos que ainda se vive uma enorme “crise que coloca as questões 

ambientais à margem das principais políticas governamentais, pelo que as decisões na área 

do ambiente não são implementadas de forma integrada (...) existindo obstáculos a uma 

cidadania em pleno e a uma articulação entre o Estado e a sociedade civil, que inibe o diálogo 

entre governantes e governados” (Morais, Pereira e Durão, 2015: 409).  

Para que haja uma evolução é urgente uma visão integrada, equilibrada e sustentável da 

economia e da prosperidade humana. Pois, se não houver uma ação conjunta, de caminho 

para a sustentabilidade, não tardará até que os impactos ambientais de alguns indicadores, 

tais como a biodiversidade, a poluição atmosférica, os recursos hídricos, os solos e o oceano, 

a escassez de água e de alguns recursos minerais e os indicadores das alterações climáticas, 
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comecem a influir negativamente sobre os indicadores de desenvolvimento humano 

(Ibidem).  

Olhando para este cenário, particularmente agudo quanto às suas possíveis consequências, 

temos que agir e pensar em soluções rápidas para comunidades sustentáveis, caso contrário, 

afetaremos o nosso futuro, como o das gerações seguintes. No entanto, para essa 

concretização necessitamos de alguns dados reais e informações sobre os diferentes 

problemas.  

O 1.º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, levado a cabo em 2016, pela 

equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, parceiro estratégico na 

Missão Continente, foi um dos grandes passos para conseguirmos um Barómetro de DS, com 

o objetivo de “contribuir para a sustentabilidade social, económica e ambiental do país, 

baseando-se no reconhecimento do papel que a informação desempenha na mobilização das 

comunidades para uma governança mais responsável e participada” (Sonae, 2019). 

Tendo sido aplicado de forma direta a uma amostra representativa da população portuguesa 

(1500 portugueses com mais de 18 anos, sendo 54.1% mulheres e 45.9% homens), este 

inquérito por questionário ambicionou:  

§ “conhecer os hábitos dos portugueses no que respeita às várias vertentes que 

compõem o conceito de DS;  

§ identificar áreas onde se tornam prioritárias ações de informação, sensibilização e 

mobilização; 

§ partilhar informação importante com diversos parceiros da sociedade civil para 

definir melhores estratégias de atuação no sentido do DS” (Ibidem).  

No que aos resultados diz respeito, e salientando que apenas enumeraremos os dados 

pertinentes usados como referência de contexto ou de análise prática posterior no nosso 

estudo, constatou-se, desde logo, que existe uma tendência diferenciadora para atribuir um 

maior ou menor peso às questões sociais, ambientais, económicas e de governação. De um 

modo geral, as mulheres na faixa etária entre os 18 e 24 anos ou maiores de 54 anos e 

residentes em zonas rurais“tendem a atribuir um maior peso às questões sociais e ambientais 
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(...) em oposição, os portugueses que tendem a atribuir um maior peso a questões económicas 

e de governação são maioritariamente homens (...) entre 25 e 34 anos, residentes em zonas 

mais urbanas” (Ibidem: 18).   

Feita esta observação, debruçemo-nos sobre os problemas ambientais mais referidos pelos 

portugueses – gráfico 2. Ao analisar os resultados, salta-nos logo à vista os “Incêndios 

florestais” como o problema ambiental mais dramatizado pelos portugueses, algo que se tem 

agravado ainda mais nos últimos anos.  

Gráfico 2 – Problemas ambientais referidos pelos portugueses (escolha múltipla)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.sonae.pt/fotos/editor2/grande_inquerito_sobre_sustentabilidade_final.pdf 

Depois, segue-se o “Excesso de lixo” com cerca de 33%, a “poluição do mae/praias/oceanos 

(30.6%) e a “Escassez da água” com 29.8%. Já quanto aos problemas ambientais com menor 

percentagem neste inquérito à sustentabilidade temos os “Alimentos geneticamente 

modificados” (16.1%) e o “Crescimento desorganizado dos subúrbios das cidades” (15.7%). 

Outro dado interessante de ser notado corresponde à responsabilidade atribuída à promoção 

de sustentabilidade. Que, tal como assumem os inquiridos é, essencialmente, uma 

responsabilidade de cada pessoa.  

Através do gráfico 3, vemos, no entanto, que “não é descartada a importância atribuída ao 

setor político (Governo Nacional, Poder Local e União Europeia) e ao sector empresarial 
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(Empresas)” (Ibidem: 25). Já as organizações internacionais e organizações não lucrativas 

assumem-se como uma responsabilidade menor para que seja promovida a sustentabilidade. 

Gráfico 3 – Responsabilidade atribuída na promoção de sustentabilidade (escolha múltipla)  

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.sonae.pt/fotos/editor2/grande_inquerito_sobre_sustentabilidade_final.pdf 

Sendo os nossos comportamentos tão importantes para a promoção da sustentabilidade, 

questionou-se, ainda, os inquiridos sobre as suas práticas e ações diárias, principalmente, em 

termos de alimentação saudável.  

De acordo com as respostas obtidas, presentes no gráfico 4, podemos constatar com uma 

certa salência que os portugueses associam muito a alimentação saudável ao “comer 

verduras/legumes frequentemente” (72.8%), seguindo-se “comer fruta frequentemente” 

(56.6%) e o “variar a alimentação” (56.1%).  

Gráfico 4 – Práticas associadas à alimentação saudável  

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.sonae.pt/fotos/editor2/grande_inquerito_sobre_sustentabilidade_final.pdf 
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O “evitar o consumo de produtos com pesticidas” e o “Preferir produtos da época”, com 

19.5% e 18.%, respetivamente, são já o que os portugueses menos associam a uma 

alimentação designada de saudável.  

No que respeita as ações a favor do ambiente as opiniões dos portugueses estão sobretudo 

ligadas às ações individuais e de cariz doméstico, tal como vemos a partir do gráfico 5, com 

a separação seletiva dos resíduos, a redução dos consumos energéticos dos equipamentos 

eletrónicos ou com a ainda redução da utilização do automóvel por questões ambientais, 

mais do que às ações coletivas como a “plantação de árvores e conservação da natureza” ou 

a limpeza das praias, rios e florestas.   

Gráfico 5 – Ações desenvolvidas a favor do ambiente 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.sonae.pt/fotos/editor2/grande_inquerito_sobre_sustentabilidade_final.pdf 

Em termos gerais, os resultados deste grande inquérito à sustentabilidade da população 

portuguesa demonstram que existe um longo caminho a percorrer para que consigamos ter 

uma população mais esclarecida e preparada para lidar com a complexidade dos problemas 

ambientais, enquanto consequência das nossas próprias atividades ao longo de muitos anos.  

Fica implícito, ainda, que “melhores condições de existência e mais escolaridade parecem 

potenciar a participação, sobretudo a participação coletiva mais decididamente virada para 

a defesa do bem-comum” (Ibidem: 107). Ou seja, incorporar os problemas ambientais nos 

conteúdos curriculares das escolas e incentivar a divulgação de conhecimentos 
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permanentemente atualizados sobre práticas sustentáveis a adotar quotidianamente pode ser 

um dos caminhos a seguir.  

Porém, para que tal seja possível, necessitamos de uma reconceituação da própria missão da 

educação, principalmente no que respeita a necessidade de a considerar cada vez mais um 

dos vetores essenciais para a moldação de comportamentos nos jovens, para a adoção de 

práticas sustentáveis em suas casas. Deixando o aluno “de ser considerado como esperando 

uma vida que há-de vir. Ele vive na atualidade, participa agora na elaboração do sentido do 

mundo” (Bertrand, Valois e Jutras, 1999: 95). 

Dado este contexto de análise, a reflexão que em seguida se apresenta, centrar-se-á, por um 

lado, na missão da educação numa era de DS (desde a redefinição do papel da escola à 

necessidade de implementação de práticas complexas de aprendizagem nos nossos dias), e 

por outro, na colaboração que deve existir entre diferentes atores para a consolidação de uma 

responsabilidade e missão partilhada de DS.  
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Capítulo 3 – Da missão da educação numa era de DS à importância de 

uma responsabilidade partilhada entre atores 

3.1. (Re) Pensar a escola de forma complexa: desafios e aspirações  

Nas últimas décadas assistimos a uma rápida transformação do sistema de ensino por todo o 

mundo. Por um lado, impulsionada pelas novas tecnologias de informação e comunicação 

(Giddens: 2013), que tendo a capacidade de nos disponibilizar grandes quantidades de 

informação de forma paralela, direcionaram a aprendizagem educacional para um 

compromisso de ajuste com as realidades do momento, numa distribuição igual de 

oportunidades e perspetivas de vida (Olssen, 2004). Por outro, incitada pelo processo de 

globalização, a escola moveu-se com a pretensão de instaurar uma pedagogia mundial 

(Kress, 2003, apud Pacheco; Pereira, 2006), encaminhada para a compreensão dos diversos 

problemas da sociedade, sejam estes ao nível económico, social, cultural ou ambiental.   

Com este processo de viragem, a escola vê ser redefinido o seu papel, não se podendo 

circunscrever num mero “espaço de transmissão de saberes académicos, de forma 

fragmentada e descontextualizada, tornando-se imperativo que se preocupe com a formação 

dos jovens enquanto cidadãos de pleno direito, preparando-os para o exercício de uma 

cidadania ativa, responsável e esclarecida face às problemáticas da sociedade civil” (Câmara, 

2018: 5). 

Sendo imprescindível trabalhar um conjunto de diferentes saberes, de modo a tornar os 

alunos cidadãos mais conscientes e informados sobre os reais, e atuais, problemas da 

sociedade contemporânea, a escola deve ser entendida como o “lugar da pedagogia e da 

aprendizagem de saberes técnicos, mas também lugar da incorporação da ordem e da 

cidadania modernas” (Almeida; Vieira, 2006: 19). Isto é, além de instruir práticas 

pedagógicas centradas em conteúdos abstratos, a escola deve incorporar, no seu âmago, um 

conjunto de componentes cívicas, científicas e humanísticas, que permitam aos alunos, de 

diferentes faixas etárias, obter oportunidades curriculares que não só os ajudem a eles, como 

todos os que se encontram em seu redor, a bem de uma sustentabilidade efetiva.  

Ora, portanto, mais do que nunca está na altura de pôr em questão os valores que guiam a 

nossa evolução e de criarmos juntos um processo evolutivo novo, uma nova matriz cultural 
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e social. Sendo, para isso, necessária uma educação renovada baseada numa visão a longo 

prazo e sobre novas relações entre atores e a escola (Bertrand, Valois e Jutras, 1999).  

Se o ser humano agiu durante décadas sem pensar nas consequências dos seus atos, tendo 

enraizado na sua cultura, práticas e comportamentos prejudiciais aos ecossistemas 

ambientais, cabe agora também a ele encontrar soluções para modificar a atual trajetória 

indesejada da cultura ambiental. E, começar pela educação é algo urgente. O processo de 

mudança não pode ser genérico. Até porque como descreve Assaraf e Orion (2005) uma 

melhor familiaridade com os problemas ambientais não é suficiente para que os estudantes 

desenvolvam uma sólida capacidade para a tomada de decisões conscientes em termos 

ambientais. Enquanto instituição social, a escola deve, assim, ter um papel bastante 

significativo no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, nomeadamente no que à questão 

da alfabetização ambiental diz respeito. Até porque os estudantes que entendem o seu 

ambiente local e os processos que ocorrem nele podem ter um conjunto de ferramentas bem 

mais amplas para avaliar as mudanças ocorridas ao longo dos tempos e tomar os devidos 

comportamentos para saber viver nele, nas melhores condições (Ibidem).   

Resta, agora, adequar o sistema de ensino em geral a esta realidade. Pois, efetivamente, um 

dos grandes obstáculos de hoje é a incapacidade que o sistema de ensino formal tem de 

incluir nas suas atividades curriculares problemáticas tão importantes, e de tão grande 

impacto nas nossas vidas, comos os problemas ambientais e todas as suas implicações para 

o nosso bem-estar. Nos últimos cerca de 20 anos, foram surgindo diversos estudos a enfatizar 

o caminho da sustentabilidade ambiental, a começar pelo reforço de conteúdos nas escolas 

e nos planos curriculares que estas oferecem. Orion (2002, apud Assaraf e Orion, 2005), num 

dos seus estudos, procurou mesmo usar a abordagem dos sistemas terrestres como uma 

estrutura essencial para os currículos escolares em disciplinas como as de ciências. Onde, o 

estudo dos ciclos naturais deveria ser discutido no contexto de sua influência na vida 

quotidiana das pessoas – como por exemplo – a poluição dos rios, a qualidade da água 

potável e a contaminação dos lençóis de água. 

Além disto, este autor afirma que compreender cada um dos subsistemas da terra, e o 

ambiente como um todo, é indispensável para que as pessoas possam coexistir pacificamente 

com o meio ambiente (Assaraf e Orion, 2005) e saber como cuidar dele através de práticas 

de preservação e zelo. Esta noção, traduz a importância de envolver todos os atores sociais, 
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na procura da sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo que enfatiza o desígnio educativo 

dos nossos dias, para uma sociedade integrada, onde os professores devem desenvolver 

práticas dinâmicas para ensinar aos seus estudantes os processos que decorrem dos sistemas 

complexos que proliferam por todo o mundo.  

Ora, para que tal seja possível é premente também estes entenderem o conceito de sistema, 

cuja definição aponta para um conceito amplo que se relaciona a várias áreas, como sistemas 

sociais, sistemas tecnológicos e sistemas naturais (Assaraf e Orion, 2005). Esta relação entre 

várias áreas é complexa e as dificuldades dos estudantes, para lidar com ela, aparecerá em 

todas as idades. Daí que um dos principais objetivos da educação científica das escolas seja 

fornecer aos seus alunos as habilidades necessárias para traduzir os problemas ambientais – 

como a poluição da água, dos ecossistemas – para uma compreensão mais coerente face ao 

meio ambiente (Ibidem).  

Uma das questões que tem surgido nos últimos anos, a propósito das dificuldades sentidas 

nos estudantes, essencialmente, em níveis mais intermédios de ensino, em lidar com a 

complexidade dos sistemas é porque não introduzir atividades lúdicas, como a separação 

seletiva dos resíduos em sala de aula, dar a conhecer os ecossistemas terrestres e aquáticos, 

logo nos primeiros anos escolares? De acordo com o argumento de Forrester (2007, apud 

Assaraf e Orio, 2010), desenvolver uma perspetiva sistémica leva menos tempo quando 

começa com uma mente jovem e inquisitiva, mais do que com uma mente que já foi 

condicionada a ver o mundo em termos de causa e efeito unidirecionais.  Cabe, no entanto, 

dizer que as habilidades de pensamento presentes no sistema de ensino primário têm 

inúmeros desafios, que resulta das básicas competências das crianças presentes neste 

contexto. Além dos reduzidos estudos sobre o pensamento desta posição escolar no domínio 

das ciências elementares.  

Porém, os resultados dos poucos estudos nesta área científica têm demonstrado que os alunos 

podem identificar melhor as relações entre os componentes que exploram durante as 

atividades de aprendizagem práticas, por exemplo ao ar livre, do que aqueles que não foram 

explorados num contexto específico (Assaraf e Orion, 2010). Vejamos, a título de exemplo, 

na figura 5, alguns dos desenhos criados, indicadores de conhecimentos simples, mas que 

permitiram aos alunos desenvolver modelos mentais sobre os sistemas terrestres.    
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Figura 5 – Perceção dinâmica do ciclo da água e Inventário do sistema ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Assaraf e Orion (2010: 555, 556)   

 

Todas estas noções, levam-nos, portanto, a refletir sobre o pensamento complexo como 

método de aprendizagem nos nossos dias, em que um dos grandes desafios “consiste em 

educar «na» e «para» a era planetária” (Morin, Motta e Ciurana, 2004: 58). Ou seja, a missão 

da educação, que deve seguir uma lógica de era planetária, consiste em reforçar as condições 

que tornarão possíveis a emergência de uma sociedade-mundo composta por cidadãos 

protagonistas, envolvidos de forma consciente e crítica na construção de uma civilização 

planetária (Ibidem). A fabricação de uma cultura educativa direcionada à proteção do planeta 

tende, portanto, a seguir uma articulação entre diversos domínios do conhecimento.  

A integração desta diversidade de domínios educativos na escola representa uma das 

aspirações da EDS. Que embora mantenha algumas das suas bases nos modelos mais 

formais, em contexto de ensino, introduz também a particularidade de a informação ser 

planeada e estruturada para lá dessa dimensão, significando isto que não somente é 

importante colocar os estudantes conscientes dos problemas que os rodeiam, como de igual 

modo é essencial demonstrar quais os comportamentos que estes devem ter, seja na escola, 

em casa ou na interação com a sociedade. O respeito pelo planeta e a espontaneidade de 

participação, de cada um de nós, em práticas diárias para o protegermos, são um objetivo 

iminente nos nossos dias. Educar os mais jovens, desde tenra idade, a ter hábitos sustentáveis 

até pode ser uma tarefa complexa, porém, tem que ser feito, para o bem do planeta ... para o 

bem de todos! Mas, feito com empenho, clareza e efetividade, pois a EDS tem que ser 
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decisiva, não havendo tempo para aprender com más experiências (Schmidt, 1998), pouco 

investimento ou desinteresse pelas questões ambientais.   

De acordo com Isabel Monteiro (2009), esta sensibilização dos mais jovens é primordial por 

três ordens de razão. Primeiro porque estes podem ser um forte impulso para a mudança 

atual, mas a longo prazo também. Segundo, por terem um papel fundamental na divulgação 

em contexto familiar aos mais velhos. E, terceiro, por contribuírem para a criação de 

automatismos até então não desenvolvidos, como por exemplo a separação dos resíduos, a 

preservação de recursos naturais e biodiversidade, entre muitos outros. 

A ambição, mas também urgência, pela sustentabilidade ambiental levou, assim, diversas 

ONG’s internacionais e nacionais, assim como o governo nacional e local, a criar projetos e 

programas para a defesa do ambiente, direcionados para a escola. De modo a aprofundar a 

colaboração entre atores neste processo de mudança, na próxima subdivisão iremos abordar 

os principais programas e projetos de defesa do meio ambiente e de promoção de uma 

educação renovada destinada ao DS.  
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3.2. A colaboração entre diversos atores na promoção de práticas educativas 

sustentáveis: projetos e programas  

 
“A vida está em constante evolução e construção. Todos os seres vivos participam nesta construção 

e influenciam pela sua ação e pela sua inação.  

Bertrand, Valois e Jutras (1999: 96) 

 

A atuação das ONG’s, dos Governos Nacionais e Locais, assim como dos cidadãos comuns 

tem tido uma forte variação nas últimas décadas. Desde logo, no que respeita a própria 

relação entre atores na promoção de práticas educativas sustentáveis para a criação de 

projetos e programas de defesa do meio ambiente na escola. E, depois, sobre o impacto que 

a EA tem nas escolas ou, por exemplo, nas competências atribuídas ao nível dos municípios. 

Se a escola constitui uma etapa importante na aprendizagem dos jovens e, como referimos 

em cima, se existe uma necessidade de reforço das condições que permitirão a emergência 

de uma sociedade ativa, composta por cidadãos protagonistas e envolvidos na construção de 

um planeta sustentável, há que criar projetos reais, efetivos e permanentes para que tal se 

concretize.  

A partir desta noção, muitas foram as ONG’S a idealizar, promover e implementar projetos 

e programas estruturais de aprendizagens lúdico-pedagógicas associadas à questão 

ambiental. Salientemos, por exemplo, o Programa Eco-Escolas, criado pela “Foundation for 

Environmental Education”, que em Portugal é promovido desde 1996 pela Associação 

Bandeira Azul da Europa – ABAE, uma das seções da Fundação de Educação Ambiental. 

Sendo um programa multinível, de cooperação entre várias instituições públicas e 

organizações privadas, “a confluência de objetivos, metodologias e critérios comuns” 

(Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE), são princípios que devem estar sempre 

presentes, ao mesmo tempo, que devem ser tidas em consideração as especificidades de cada 

escola aderente ao programa e seus respetivos alunos. 
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Metodologicamente, o Eco-Escolas trabalha 2 níveis de atuação – figura 6.  

Figura 6 – Níveis de atuação do programa Eco-Escolas 

 

 

 

  

 

Fonte: https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/Eco-Escolas_Sintra_final.pdf  

Perante estes níveis, o programa estabelece um conjunto de passos essenciais, que todas as 

escolas aderentes têm de cumprir. Passos estes que se iniciam com a criação de um conselho 

Eco-Escolas e terminam na elaboração de um Eco-Código.  

Figura 7 – Passos do programa Eco-Escolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em: 
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/Eco-Escolas_Sintra_final.pdf  
 

COMPORTAMENTOS  GESTÃO AMBIENTAL  

Mudanças individuais; 
Influência interpares e na comunidade 

Maior eficácia na gestão de espaços e 
recursos  
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Note-se que este programa está presente em mais de 67 países, e tem aderentes mais de 52 

mil escolas ao nível internacional. Em Portugal, o Projeto tem ganho uma grande dimensão, 

e no ano letivo último, segundo os dados disponíveis (2017/2018), tínhamos mais de 1 625 

escolas inscritas e mais de 233 municípios em parceria. 

Gráfico 6 – Eco-Escolas em números, em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/Eco-Escolas_Sintra_final.pdf  

Em cada ano letivo, são delineados temáticas-chave de trabalho, onde as escolas devem 

desenvolver um trabalho ativo para a dinamização de atividades lúdicas associadas a esses 

temas. Quanto ao ano letivo de 2018/2019, embora não sejam ainda conhecidos os dados 

gerais, os temas definidos, centraram-se na Floresta e no Mar.  

Em geral, este programa trabalha com as escolas, no entanto, não deixa de seguir as linhas 

estratégicas propostas pelos governos nacionais. No caso de Portugal, este segue a Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental (ENEA) 2020, tendo na sua génese os princípios de 

“Educar tendo em conta a experiência internacional”, “Educar tendo em conta a 

experiência nacional”, “Educar tendo em conta a capacitação da sociedade face aos 

desafios ambientais”; “Educar para a sustentabilidade” e “Educar para uma cidadania 
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interveniente”. Assim como 3 pilares essenciais – 1. Descarbonizar a sociedade; 2. Tornar a 

economia circular; e 3. Valorizar o território.  

Ainda sobre esta estratégia de âmbito nacional, cabe-nos dizer que a EA, enquanto processo, 

requer uma dinâmica contínua e uma responsabilidade alargada para todas as escolas do país. 

Por esta razão, é crucial existir uma cooperação coletiva entre atores, desde uma cooperação 

intermunicipal até uma cooperação entre escolas, ao mesmo tempo que se deva reinventar a 

organização escolar. Mas de que modo? É a questão que se impõe! De facto, a organização 

escolar centralizadora deve ser substituída por uma rede de unidades educativas que 

compõem a comunidade da vida: famílias, ambiente de trabalho, centros culturais, (...) 

animais, paisagens. Não podendo a organização escolar limitar mais o acesso a estes recursos 

educativos por diversas dificuldades geográficas, sociais, culturais, económicas e 

pedagógicas, deve também desistir da meritocracia e da formação da autocracia pela 

formação de uma democracia reinventada (Bertrand, Valois e Jutras, 1999). Estes são 

desafios complexos, com uma crítica importante para a EA. Ou seja, devemos, por exemplo, 

começar a olhar para os planos curriculares de modo interativo, e não pensar tanto nos 

valores da meritocracia como o aspeto-chave do sistema de ensino, nem continuar a enfatizar 

os modelos económicos como única solução para o desenvolvimento. Criar mecanismos de 

eco-educação pode ser um caminho a seguir, pois como argumenta Greenall Gough (apud 

Bertrand, Valois e Jutras, 1999), a visão cultural da educação relativa ao ambiente faz apelo 

ao desenvolvimento de um curriculum da natureza a estimular a prática de um processo de 

decisão justa, implicando a participação e a colaboração, assim como a análise crítica da 

natureza, das formas e da génese das estruturas sociais em geral, e das razões económicas de 

poder no seio da sociedade. 

Além disto, os professores, no papel de pedagogos, deviam começar a olhar mais para os 

problemas da sociedade, de modo a conhecê-los melhor, para depois produzir debates de 

opinião, em contexto de sala de aula, com os seus alunos. Até porque “o debate e a 

interpretação que se desenrolam num círculo de discussão cultural permitem a 

descodificação” (Ibidem), para uma prática de contextualização dos problemas e para as 

formas de os contornar/ultrapassar. Resumidamente, o professor deve estar consciente, por 

um lado, do facto que as condições ambientais moldam a experiência e, por outro lado, da 
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necessidade de apropriação de uma nova cultura, passando pelo processo da 

descontextualização e da contextualização do conhecimento (Ibidem).  

A importância de cooperação entre atores e de contextualização dos ambientes os rodeiam 

são, também, objetivos do projeto ECOXXI, o qual devemos mencionar, pelo foco que 

coloca nos contextos local, na cooperação entre atores e na educação. Implementado em 

2005 pela ABAE, este programa de educação para a sustentabilidade tem como linha de ação 

a avaliação dos municípios, como eco municípios, a partir da análise das suas práticas e 

políticas no que reporta a EA, o DS, a monitorização da qualidade do ar, água, ruído, entre 

outros.  

Pretendendo apontar o caminho da sustentabilidade e da pedagogia dos municípios, o 

ECOXXI tem como objetivos (ABAE, 2019):  

§ Sensibilizar os municípios para uma maior integração das preocupações de 

sustentabilidade nas políticas municipais; 

§ Envolver os municípios no apoio à implementação de programas de EA/EDS 

§ Reconhecer as iniciativas/políticas em desenvolvimento no concelho, em prol do DS; 

reforçar e divulgar as boas práticas; 

§ Proporcionar aos municípios uma ferramenta útil à caracterização e monitorização e 

avaliação das práticas implementadas, tendo como referência uma “grelha” de 

sustentabilidade; 

§ Desenvolver com os municípios, ações de (in)formação, dirigidas a diversos públicos 

alvo; 

§ Contribuir para elaboração de indicadores de sustentabilidade local; 

§ Contribuir para a implementação dos ODS, Agenda 2030. 

Para que um município possa ter o galardão ECOXXI, tem que assumir um compromisso 

sério em “adotar as medidas conducentes à sustentabilidade, com especial emprenho na 

promoção da educação junto dos seus munícipes. É um projeto voluntário e, portanto, cabe 

a cada município a responsabilidade de assumir (ou não) o projeto e as suas metas (ABAE, 

2019) e indicadores (ver no Anexo 1).  



 

47 

Olhando para os dados de 2017, verificamos que existem, em Portugal, 53 municípios 

ECOXXI, isto é, apenas 17,3% dos municípios portugueses foram galardoados. Vejamos, 

na figura 8, o mapa dos municípios ECOXXI.   

Figura 8 – Distribuição geográfica dos municípios ECOXXI, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://ecoxxi.abae.pt/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/DocEC2018-Parte-I.pdf  

Sinteticamente, com este capítulo conseguimos apurar que o sistema de ensino precisa 

reajustar os currículos escolares, de modo a incluir nestes práticas e aprendizagens ajustadas 

às realidades dos nossos dias, caracterizadas pela complexidade dos sistemas (sejam estes 

em que domínio for), onde cada um dos elementos da comunidade tem influência sobre todos 

os outros e sobre os recursos naturais. Ora, impõe-se um exame crítico das políticas 

educativas adotadas nos últimos anos, pois a educação já não deve ser encarada para eliminar 

ou selecionar os alunos, pelo contrário, esta deve formar indivíduos criativos e críticos do 

mundo que nos rodeia.  
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Este desafio é exigente, bem sabemos, no entanto, devemos seguir um caminho onde 

reinventar o futuro passa pela necessidade de uma inventariação dos planos, programas e 

projetos em execução, delineando as suas principais capacidades e estabelecendo novas e 

inovadas relações de cooperação entre atores. Todos somos importantes na construção de 

uma sociedade sustentável. Os projetos estão criados, é preciso é colocá-los, de modo 

efetivo, na prática e avaliar, conscientemente e constantemente, os seus impactos e 

resultados.  

Como vemos através de projetos como o Eco-Escolas, o número de escolas galardoadas tem 

vindo a aumentar e esse é precisamente o caminho, tornar as escolas do país conscientes da 

importância destas iniciativas, mas também, dos requisitos que lhes devem ser exigidos para 

conseguir receber a distinção. Ao nível dos municípios o mesmo deve acontecer, se querem 

afirmar-se em termos de sustentabilidade ambiental devem procurar fazer uma 

correspondência direta a sua realidade e os indicadores ambientais exigidos em alguns 

projetos (e.g. ECOXXI). A cooperação entre estes atores críticos – as escolas, o ministério 

da educação, os municípios, as ONG’s e os cidadãos – revela-se assim fundamental para 

concretizar uma efetiva EA. 

Dado este panorama, seguir-se-á uma análise sobre o papel e contributo do município de 

VNG, para esta redefinição do papel da escola com as ações de informação e sensibilização 

ambiental lúdico-pedagógicas e respetivo impacto destas, promovidas ao nível municipal, 

no desenvolvimento de competências de sustentabilidade ambiental na população, 

particularmente, nos estudantes.  
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Capítulo 4 – Estudo de caso: município de VNG  

4.1. Metodologia do estudo de caso  

Procurar conhecer e compreender o mundo que nos rodeia é um processo que exige, aos 

investigadores, um trabalho contínuo de aperfeiçoamento de técnicas e métodos de trabalho, 

para um melhor conhecimento científico dos fenómenos. Por esta razão, a investigação em 

Ciências Sociais e Humanas, pressupõe “um conjunto de metodologias, métodos e técnicas 

para que a investigação seja levada a cabo numa continuidade que se inicia  com uma 

interrogação e termina com a apresentação pública dos resultados. (Coutinho, 2011: 6).  

Com a investigação que aqui se apresenta, com base no estágio curricular na CMVNG, 

pretende-se compreender o papel de um dos maiores municípios do país, quanto ao desenho 

e implementação de políticas de sustentabilidade ambiental e políticas educativas 

ambientais. Utilizando, para tal, uma abordagem metodológica de Estudo de Caso, que 

permitirá, como descreve Yin (1994, apud Coutinho, 2011), relatar ou registar os factos tal 

como sucederam; descrever situações ou factos; proporcionar conhecimento acerca do 

fenómeno estudado; e comprovar ou contrastar efeitos e relações presentes no caso.  

Sendo vários os tipos de estudo de caso descritos na literatura, como diversos os autores que 

os trabalham, especificamos este como sendo um caso intrínseco, por pretendemos uma 

melhor compreensão de um caso em particular – o contexto de VNG – que nos oferece de 

per si, também, um interesse particular (Stake, apud Coutinho, 2011: 296).  

Além disso, por ser um problema formulado na base de uma realidade relativamente recente, 

pouco trabalhada e explorada em âmbito académico, esta escolha permite  uma pesquisa 

centrada na “exploração de um sistema limitado, no tempo e em profundidade, através de 

uma recolha de dados envolvendo fontes múltiplas de informação ricas em contexto” 

(Creswell, 1998, apud Coutinho, 2011: 294). Portanto, o estudo de caso assume-se como a 

estratégia mais adequada quando pretendemos saber “o “como” e o “porquê” de 

acontecimentos atuais sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo” (Yin, 

1994, apud Coutinho, 2011: 294). 

Para a concretização desta estratégia de investigação, todo o trabalho desenvolvido até aqui 

resultou de uma revisão sistemática de literatura, onde foi feita, nos capítulos 2 e 3, uma 
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recolha de documentos oficiais, analisados e trabalhados de acordo com os seguintes 

critérios: 

1. Trata-se de um estudo relacionado ou de aproximação à nossa problemática?  

2. Aborda conceitos relevantes para o nosso estudo?  

3. É uma pesquisa recente?  

4. Traduz dados cruciais para uma contextualização de evolução do problema?  

5. Tem objetivos de investigação relacionados com o nosso objeto de estudo?  

6. Os contributos teóricos referidos são pertinentes e ajustados?  

7. A sua fonte é fiável?  

Realizado o tratamento da revisão da literatura, segundo estes critérios por nós defenidos, 

assim como realizadas algumas conversas informais no terreno, prosseguimos o estudo com 

a identificação dos instrumentos que melhor se ajustariam às nossas questões de investigação 

e respetivos objetivos, como a esta metodologia mista de trabalho. Incidindo sobre os 

comportamentos dos atores, a observação participante, de “tipo etnológico é, logicamente, a 

que melhor responde, de modo global, às preocupações habituais dos investigadores em 

ciências sociais. Consiste em estudar uma comunidade durante um (...) período, participando 

na vida coletiva” (Quivy e Campenhoudt, 2003: 197).    

Desde o início do estágio curricular, em outubro de 2018, a observação participante revelou-

se crucial para um entendimento preciso sobre algumas realidades, nomeadamente em 

termos de logística – preparação, divulgação e dinamização de atividades (ver atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio no Anexo 2 – crucial) – na Divisão de Gestão Ambiental 

da CMVNG (responsável pela gestão do laboratório de acústica, sensibilização e EA e, 

ainda, pela Coordenação de candidaturas a programas nacionais e internacionais na área 

ambiental), devido ao investigador ter sido alocado, enquanto formador, num conjunto de 

ações de informação e sensibilização ambiental2, em escolas de 1.º, 2.º e 3.º ciclo, 

respeitantes ao PEA do ano letivo 2018/2019, a ser explicitado mais à frente neste trabalho. 

A utilização desta técnica ao longo dos quase 7 meses de estágio permitiu, assim, por um 

 
2 “O Valor da água”; “A importância de poupar energia”; “Alterações climáticas”; “Alimentação saudável e 
sustentável”; “Biodiversidade e conservação da natureza”; “A bolota encantada”; “Ciclo de vida dos seres 
vivos”; “Bioindicadores”; “O Ciclo do papel”; “O Ciclo do plástico”; “O Ciclo da roupa” e “O desperdício 
alimentar”.  
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lado, perceber algumas regularidades e singularidades do PEA, e por outro, deu-nos a 

possibilidade de trabalhar com os jovens, de idades entre os 6 e os 14 anos, temáticas 

ambientais para uma maior consciencialização dos comportamentos que devem ser adotados 

a fim de se promover uma maior sustentabilidade em todos os níveis e esferas da vida.  

Outro dos instrumentos utilizados, o inquérito por questionário, sendo um dos instrumentos 

de recolha de dados mais utilizados nas ciências sociais em geral, permite “colocar a um 

conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série de perguntas 

relativas (...) às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e 

sociais” (Quivy e Campenhoudt, 2003: 188). Com a utilização deste instrumento debruçamo-

nos sobre a sustentabilidade ambiental e as políticas educativas ambientais ao nível local. 

Pretendendo, através deste, compreender as perceções dos docentes do ensino primário do 

concelho de VNG sobre as práticas de sustentabilidade ambiental adotadas pelo município, 

bem como, avaliar o impacto das ações de informação e sensibilização ambiental, 

ministradas nas escolas de 1.º ciclo do ensino básico do município, para se entender qual a 

sua importância e utilidade para uma maior consciencialização da população mais jovem.  

Em termos de aspecto formal, dividimos o nosso questionário (disponível no Anexo 3) em 

3 partes: uma primeira relativa à caracterização sociodemográfica dos inquiridos. Uma 

segunda espeitante às preocupações de sustentabilidade ambiental e práticas quotidianas, 

composta por uma série de questões alusivas a alguns comportamentos diários, de opinião, 

ou atenção pela temática. E, por fim, uma terceira parte, onde elencamos várias questões 

sobre as ações de informação e sensibilização ambiental promovidas pela CMVNG, desde a 

sua relevância para os estudantes de 1.º ciclo, passando pela sua avaliação, até às possíveis 

sugestões de melhoria. No total, tínhamos 15 questões (4 de resposta aberta, e 11 de escolha 

múltipla).    

Antes de procedermos à aplicação dos questionários foi realizado um pré-teste aos técnicos 

municipais da divisão de gestão ambiental da CMVNG, a fim de perceber possíveis lacunas 

ou más interpretações que pudessem resultar das perguntas presentes no questionário. 

Corrigidas algumas gralhas, a aplicação dos questionários ocorreu entre os meses de Março 

e Abril de 2019 – tal como consta no plano de investigação (Anexo 4) – e durante a 

lecionanção de ações de informação e sensibilização ambiental, por parte dos diferentes 

técnicos municipais, através de uma administração direta dos docentes.    
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Quanto à amostra, tendo iniciado o estágio curricular em outubro de 2018 (sendo já muitas 

as escolas contempladas com ações), e sabendo de algumas dificuldades empíricas, 

designadamente, a não aceitação de resposta ao questionário, obtivemos 106 questionários, 

o que se revela significativo, sendo alcançados 37% dos professores de ensino primário que 

se inscrevem em ações de informação e sensibilização ambiental promovidas pelo município 

de VNG. Atendendo à especificidade do objeto de estudo, e sua respetiva complexidade, 

outra das técnicas priveligeada para a recolha de dados e informações, de resposta, a alguns 

dos nossos objetivos, foi a entrevista semiestruturada.  

Com as entrevistas (ver guião no Anexo 5), a interlocutores privelegiados do município de 

VNG – 1 assistente técnico e 3 técnicos superiores municipais lecionadores das ações de 

informação e sensiilização ambiental – pretendemos obter uma melhor compreensão sobre 

o estado do meio ambiente no município de VNG, uma visão pessoal sobre o modo de 

planeamento e implementação de ações de EA, assim como, uma perceção dos formadores 

ao comportamento das escolas e dos respetivos estudantes. De modo a salvaguardar os 

interesses e privacidade dos participantes da pesquisa procedemos à redação de um 

consentimento informado (Anexo 6), consentido, no momento de aplicação das entrevistas, 

realizadas entre os dias 14 e 28 de maio, com durações de 8, 14, 19 e 35 minutos, e nas 

instalações da CMVNG. Quanto à técnica de amostragem, esta foi não probabilística, por 

conveniência, uma vez que aplicamos as entrevistas a sujeitos, por nós selecionados, mas 

também porque como refere Schutt (apud Coutinho, 2011) os resultados obtidos dificilmente 

podem ser generalizados para além do grupo ou caso em estudo. 

Explicitada a metodologia do estudo de caso, na subdivisão que se segue, debruçamo-nos 

sobre o enquadramento histórico e geográfico do município de VNG, assim como, na marca 

“Gaia todo um mundo”, enquanto reforço das potencialidades estratégicas da cidade.  
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4.2. Município de VNG 

Vila Nova de Gaia, com uma localização frente atlântica, na margem sul do término do Rio 

Douro, apresenta-se como um dos municípios maiores da região norte, mas também, do país, 

com uma área total de 168,5 Km2. Além disto, integra a Área Metropolitana do Porto 

(AMP), ocupando 8,25% dessa área (sendo ultrapassado apenas pelos municípios de Arouca 

e Santa Maria da feira, com 16,13% e 10,58%, respetivamente, dessa área).  

Por ter uma história passada ligada a conquistas, progressos e diversidade cultural, apresenta 

hoje um dinamismo económico, social e político intrinsecamente especializado e orientado 

para a construção de uma urbanidade muito própria, com condições de vida inclusivas, que 

consignam uma correspondência direta entre o que são os fatores globais de diferenciação 

de um território, e a promoção de um desenvolvimento cada vez mais sustentável.  

Retrocedendo, um pouco no tempo, e no que respeita à sua história concreta, de acordo com 

um texto publicado no Solar dos Condes de Resende, em Gaia, pelo serviço municipal para 

a investigação e divulgação da história de Gaia e da sua região, a área geográfica do 

município praticamente não sofreu alterações desde a sua criação, que remonta o já tão 

longínquo, século XIII. Organizando-se, portanto, desde esta época, num conjunto de 

freguesias, as quais, depois de um processo de reforma administrativa, que ocorreu em 2013, 

passaram a organizar-se até à atualidade, em quinze subdivisões autárquicas, umas enquanto 

Freguesias:  

§ Arcozelo; Avintes; Canelas; Canidelo; Madalena; Oliveira do Douro; S. Félix da 

Marinha; e Vilar de Andorinho.  

E, outras, sob a designação de Uniões de Freguesia:  

§ Grijó e Sermonde; Gulpilhares e Valadares; Mafamude e Vilar do Paraíso; Pedroso 

e Seixezelo; Sandim, Olival, Lever e Crestuma; Santa Marinha e Afurada; e Serzedo 

e Perosinho.  

A partir da sua história podemos constatar que desde muito cedo, Gaia, apresenta-se como 

um território diversificado, imenso em potencialidades culturais, económicas e sociais, mas 

com desafios óbvios na conceção de uma cidade que seja adaptada à enorme povoação 

existente e à emergência de realidades cada vez mais dispersas e complexas. A gestão da 
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cidade é, pois, um desafio de modernidade, de futuro sustentável e de coesão social, onde o 

tempo da infraestruturação que permitiu resolver alguns problemas básicos da sociedade 

passou, não havendo agora país desenvolvido no mundo que hipoteque os seus recursos em 

nome do excesso (CMVNG, 2016).   

Por esta e muitas outras razões que poderiam ser aqui mencionadas, VNG, pretende 

posicionar-se como um município sustentável, onde a inteligência e a modernidade estejam 

presentes, de modo a combater as pressões de momento, como as questões do emprego, da 

educação, da coesão social e dos problemas ambientais. O aparecimento da marca Gaia, em 

2014, sublinha o reforçar das potencialidades, que ambiciona uma conceção de cidade 

assente em 3 pilares, tal como vemos na figura 9:  

Figura 9 – Conceção das cidades de hoje, enquanto territórios de futuro 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em CMVNG (2016).  

Num concelho com características “marcadas pela coabitação de várias identidades locais 

(quer ao nível das freguesias, quer ao nível dos lugares) e pela heterogeneidade de interesses, 

expetativas e necessidades dos cidadãos, instituições e empresas, a CMVNG, como maior 

instituição concelhia”, deve assumir uma liderança forte em termos de comunicação do 

próprio processo da marca Gaia.  

 
 
 

As Cidades modernas, 
inteligentes e sustentáveis 

são os territórios do 
futuro e os lugares da 

qualidade de vida. 

Modernas 
  

É aquela que combina os grandes desígnios estratégicos e a inovação com 
a resolução dos microproblemas locais com o reflexo na vida quotidiana. 

Inteligentes  
  

É o território da coesão, das opções transparentes e equilibradas, onde os 
recursos locais, desde logo os impostos, são respeitados e geridos com 
ambição e sensatez. 

Sustentáveis  
  

É gerida com arrojo, com ambição e perspetivando o futuro, mas 
assentando nos recursos existentes tratados de for- ma eficaz e eficiente.   
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Dado este contexto, o lançamento da marca da cidade fez emergir uma nova visão, missão e 

valores na esfera de atuação das políticas públicas, em diferentes áreas, no concelho. Algo 

que foi sendo aprofundado a partir de uma estratégia inovadora, perspetivada numa lógica 

de resolução de problemas como os resultantes dos avanços tecnológicos, das alterações 

climáticas, das entrelinhas sociais existentes ao nível urbano e das discrepâncias ao nível do 

próprio território, a partir dos seguintes eixos estratégicos:   

Figura 10 – Eixos estratégicos para VNG 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em CMVNG (2016).  

Tendo por base estes eixos centrais, definiu-se uma visão, missão e um conjunto de valores. 

No que respeita a visão, podemos salientar (CMVNG, 2016):  

§ “Fazer de Gaia um concelho com qualidade de vida para os seus cidadãos;  

§ Assegurar um DS que garanta a coesão social no respeito pela diversidade cultural, 

social e económica do território concelhio; 

§ Garantir políticas públicas assentes na educação e elevada qualificação dos gaienses, 

na cultura como fonte de desenvolvimento- to integrado, na área social como base 

da coesão humana e territorial, na inovação e proatividade como elementos de futuro, 

no sentido de fazer de Vila Nova de Gaia uma cidade europeia de referência para 

quem nela vive, trabalha e a visita”  

Para que esta visão seja concretizada foi estabelecida a missão de:  

§ A CMVNG, como organização do poder local democrático, tem a sua razão de ser 

no serviço de qualidade para responder às necessidades e expetativas dos gaienses; 

§ A atuação dos eleitos e dos colaboradores municipais assenta num compromisso com 

a comunidade ou comunidades gaienses buscando o justo equilíbrio entre a inovação 

I. 
 

Definir a identidade, visão e missão; 
 

Criar a marca do Concelho 
  

II. 
 

Atrair investimentos e 
desenvolvimento sustentado 

  

III. 
 

Gerir a organização municipal, 
segundo modelos inteligentes sendo 

exemplo para o país e mundo 
  

IV. 
 

Inovar a partir da transformação 
digital 

  

Eixos estratégicos Gaia  
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dos serviços a prestar e as políticas pró-ativas de dinamismo económico, social, 

cultural e ambiental (CMVNG, 2016).  

Porque nenhuma visão e missão se concretizam sem um conjunto de valores, o município 

definiu os valores da sustentabilidade, da equidade, da transparência e da honradez como 

sendo os valores de abertura ao mundo.  

Por fim, resta dizer que a marca Gaia pode ser traduzida em quatro principais dimensões. 

Sendo elas: a energia, a vida, o património e a natureza. Ou seja, temos aqui áreas de grande 

complexidade, e as dimensões onde o governo local pretende investir e intervir com maior 

enfoque para que o território seja como explicitamos no início, moderno, inteligente e 

sustentável.  

Para compreender melhor estas dimensões, assim como a problemática que propusemos com 

esta investigação, em seguida, apresentamos e analisamos alguns dados relativos às 

estatísticas da população (desde a evolução do número de residentes ao índice de 

dependência de idosos), para que depois possamos também apresentar alguns indicadores 

sobre a educação e o estado do meio ambiente no município de Gaia.  

 

4.2.1. Uma análise sobre a população, a educação e o meio ambiente  

O desenho de políticas públicas, em muito, deriva de indicadores em torno da população 

residente, sendo, até, para alguns agentes de governação local, o “fator guia” de elaboração 

de planos e programas de desenvolvimento. Ou seja, as populações revestem-se de elevada 

importância como indicadores de maior dinamização, para a discussão aberta de diversos 

temas e problemáticas subjacentes ao processo de tomada de decisão.   

Olhando para o cenário nacional, em relação à população residente, de 2001 até 2011, 

verifica-se um ligeiro aumento. Porém, a partir dessa data, inicia-se uma tendência de 

decréscimo da população que persiste até 2018 (tabela 2), havendo, nesse ano, menos 

265 781 habitantes do que em 2011. Esta trajetória de queda é, de igual modo, retratada nos 

dados para a Área Metropolitana do Porto (AMP), mas de 2011 até 2017 (onde se perdeu 

mais de 40 mil habitantes), visto que em 2018 assistimos a um ligeiro aumento.  
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Em relação a VNG, os dados demonstram que de 2001 até 2012 a população cresceu, no 

entanto, a partir desse momento, iniciou-se uma perda de população residente até 2017. 

Voltando, tal como a AMP, a aumentar em 2018, segundo demonstram as estimativas em 31 

de Dezembro desse ano.  

Tabela 2 – População Residente, estimativas a 31 de Dezembro, total em Portugal, na AMP e em 

VNG de 2001 até 2017, segundo dados do PORDATA (2019).  

 2001 2011 2012 2015 2016 2017 2018 

Portugal 10.394.669 10.542.398 10.487.289 10.341.330 10.309.573 10.291.027 10.276.617 

AMP 1.736.891 1.758.991 1.750.297 1.723.618 1.719.021 1.719.702 1.722.374 

VNG 290.553 303.430 303.149 301.172 300.001 299.820 299.938 

Fonte: https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela  

Segundo o Plano de Desenvolvimento Social (CMVNG, 2017), entendido como um 

instrumento dinâmico na definição de prioridades estratégias para uma intervenção local, a 

perda de população em Gaia, em comparação com os demais concelhos da AMP é bem 

menor, o que demonstra uma certa potencialidade de atratividade demográfica do concelho.  

Quanto à população residente por freguesia em VNG, não podemos deixar de constatar, 

através do gráfico 7, e segundo dados dos Censos de 2011, que a grande união de freguesia 

do concelho tem mais de 52 356 habitantes, tendo uma diferença de mais de 18 mil habitantes 

face à união de freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada que se figura como sendo 

a 2.ª maior. Madalena é a freguesia que tem um menor número de pessoas, com pouco mais 

de 10 mil habitantes.   
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Gráfico 7 – População residente por cada uma das Freguesias e Uniões de Freguesia em Vila Nova 

de Gaia, segundo os Censos de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/acao_social/plano_desenvolvimento_social/2017-2021_pds.pdf 

 

Sobre a demografia do município importa, ainda, olhar para as pirâmides etárias dos seus 

habitantes.   

 
Gráfico 8/ Gráfico 9 – Pirâmides etárias de VNG, em 2001 e 2018, baseado em PORDATA (2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se em 2001, relativamente aos homens, é o grupo etário entre os 25 e 29 anos aquele que 

predomina (8,85%), em 2018 é o grupo entre os 40 e os 44 anos (8,19%). Já no caso das 

mulheres, em 2001 o grupo predominante situava-se entre os 35 e os 39 anos, enquanto que 

em 2018, entre os 45 e 49 anos.  
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Outro dado relevante de notar a partir dos gráficos 8 e 9 é o aumento da população com mais 

de 65 anos, que aumentou em cerca de 14%. Em termos de sustentabilidade, esta realidade 

do envelhecimento apela um maior enfoque das políticas públicas neste público alvo, 

principalmente para as questões ambientais, implicando a construção de campanhas que 

envolvam os grupos etários mais altos na própria dinamização de ações com os mais novos. 

Por outro lado, o envelhecimento dos habitantes implica um olhar particular em termos de 

reestruturação de modos de vida, reorganização dos serviços públicos e uma melhor gestão 

das infraestruturas disponíveis, de modo a que estes estejam adaptados e acessíveis.  

Esta tendência é também realçada pelo índice de dependência de idosos, que de 16,9 em 

2001 passou para 28,2 em 2018, o que significa que temos assistido ao aumento de pessoas 

idosas, face às que se encontram em idade ativa. Facto que se faz sobressair na sequência do 

aumento dos escalões etários mais altos da população. Prosseguindo a análise, o 

desenvolvimento de uma comunidade depende, em grande medida, do bem-estar de cada um 

dos seus elementos. Mas, também, da relação entre atores, e da respetiva cidadania, 

entendida como espeto-chave de regulação e comunicação entre indivíduos. Ora, para que 

cada pessoa “possa oferecer a plenitude da sua cidadania é necessário que desenvolva as 

capacidades que possui, transformando-as em competências pessoais e sociais. E é a este 

processo de desenvolvimento que chamamos educação” (CMVNG, 2017).  

Esta educação não se esgota, nem se circunscreve, apenas na rede escolar. Até porque hoje 

a educação desempenha um papel bastante decisivo no desenvolvimento de cada um dos 

cidadãos, e das suas comunidades. Precisando, no entanto, estar enquadrada em diferentes 

escalas e níveis de atuação. Sobre este argumento, vejamos que nas últimas décadas os 

municípios têm assumido uma particular, mas gradual, responsabilidade no domínio das 

políticas educativas – seja em termos de gestão de equipamentos, recursos humanos, 

infraestruturas, seja nos próprios currículos e práticas pedagógicas. Gaia, não é exceção, e 

por isso, vemos ser construído, em 2017, um Plano Estratégico Educativo Municipal 

(PEEM), organizado para 4 anos letivos (2017/2021), enquanto instrumento que define a 

política educativa local.   

Com este PEEM espera-se um envolvimento da comunidade em geral na execução de 

atividades e tarefas educativas, de modo a que a que tenhamos um concelho “educador, onde 

o processo de ensino e aprendizagem deve ter sempre presente o desenvolvimento pessoal e 
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comunitário, a participação cívica e a coesão social como pilares de uma sociedade justa e 

sustentável (CMVNG, 2017).  

Colocando-se, assim, uma necessidade acrescida de se promover uma política educativa 

municipal assente no papel da educação nos desafios que hoje se colocam para o território e 

para a sua sustentabilidade. Ou seja, o desenvolvimento de uma “educação integral, que 

aposta na instrução como estratégia que favoreça o conhecimento, as competências e 

atitudes, e na educação não formal e informal responsável por uma cultura de valores de 

cidadania e participação, que contribua para uma plena integração dos jovens na sociedade 

atual, democrática e moderna, sociedades que se afirmam por um desenvolvimento integrado 

e sustentável, a partir de decisões coletivas e esclarecidas” (CMVNG, 2017).  

A atuação da política municipal assenta, assim, num conjunto interativo de responsabilidades 

partilhadas, que podemos comprovar através da criação do Conselho Municipal de Educação 

(CME), ilustrado na figura que se segue.  

Figura 11 – CME e grupo de conselheiros, baseado em CMVNG (2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por conseguinte, a visão estratégica do município, que já descrevemos neste trabalho, a 

propósito da criação da marca “Gaia todo um mundo”, determinou 4 principais linhas de 

 (CME) 

Grupos de 

conselheiros 

Presidente da CM; Presidente Assembleia Municipal; Vereadora 

Adjunta Educação; e Representantes dos presidentes de junta;  

DGEstE; IPSS; Est. Ensino Privados; Federação de Pais e Associações 

de Estudantes;   

Serviços de Segurança Social; IEFP; IPDJ; Forças de segurança e 

Conselho Municipal de Juventude;   

Representativos de atividades económicas e outras entidades a convite 

do município para integrarem o CME.   

Medida política de descentralização com o propósito de aproximar o 
sistema educativo à realidade local. Define-se como um órgão de 
coordenação, consulta e acompanhamento da política educativa no 
concelho e assume-se como um espaço privilegiado de debate público 
da política educativa municipal através dos agentes locais, educativos e 
não educativos, permitindo assim o diálogo entre os diversos setores da 
comunidade. 
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ação, traduzidas em 10 grandes princípios (ver Anexo 7). Importando, nesta reflexão, fazer 

referência ao facto de o município pretender valorizar a mobilização e participação em rede 

entre atores educativos (linha ação n.º 2) que assente numa equidade educativa, permitirá 

oportunidades de aprendizagem para todos e uma educação de qualidade (princípio 1).  

O compromisso político em matéria educativa pode, ainda, ser retratado em termos da Carta 

Educativa entendida, segundo o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 7 de 2003, como “um 

instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos 

educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que 

seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município”.  

A Carta Educativa de VNG foi elaborada em 2007. Porém, desde essa altura até à atualidade 

muitas foram as mudanças sentidas no município, a salientar (CMVNG, 2017):  

§ Reorganização administrativa de 2013, com o aglomerar de freguesias, passando de 

24 para 15;  

§ Aprofundamento das competências do município na área da educação, com o 

aprofundamento institucional entre escolas e autarquia;  

§ Desenvolvimento de uma interação do município com os municípios vizinhos no 

âmbito do aprofundamento do trabalho de coordenação realizado pela AMP;  

§ Progressivo envelhecimento da população, com a queda abrupta do número de 

crianças;  

§ Alargamento da escolaridade obrigatória dos 9 para os 12 anos de escolaridade, e a 

universalização do pré-escolar, primeiro para as crianças com cinco anos de idade e, 

posteriormente, para as crianças com quatro anos, com a consequente variação de 

estrutura da população escolar e pré-escolar;  

§ Criação de novos agrupamentos de escolas, englobando as escolas secundárias na 

reestruturação dos agrupamentos, verticais e horizontais de escolas básicas e jardins-

de- infância, já existentes;  

§ Renovação do parque escolar com a criação de novos centros escolares concentrando 

um número significativo de alunos que se encontravam dispersos por outras mais 

pequenas, com a requalificação de muitas das escolas existentes procurando dotá-las 
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das condições necessárias para as novas exigências educativas e, com o encerramento 

de escolas com frequência diminuta e condições deficientes de funcionamento.  

Por força de todas estas mudanças sentidas no município, a CMVNG decide, em 2017, com 

o contributo da Fundação Manuel Leão, rever a sua carta educativa. Dado isto, torna-se agora 

pertinente analisar alguns indicadores mais recentes relativos ao estado educacional no 

município de Gaia, olhando para o nível de escolaridade da população segundo os censos; a 

distribuição das escolas públicas de cada agrupamento, por freguesias onde se localizam; 

distribuição das unidades educativas (públicas e privadas); número de escolas públicas, 

segundo o número de turmas em funcionamento; número total de alunos; e número total de 

professores.  

Começamos pela distribuição da população de Gaia, com mais de 15 anos, segundo a 

habilitação académica, em 1981 e 2011. Escolhemos 1981, por querermos perceber as 

dinâmicas temporais, e 2011, pela inexistência de dados, para o município de Gaia, em 

relação a este indicador, em anos posteriores e mais atuais.   

Dos dados (ver gráficos disponíveis no Anexo 8) podemos retirar uma ideia clara – houve 

um progresso educativo, em termos de habilitações da população de Gaia, nos últimos 30 

anos. Pois, se em 1981 uma grande percentagem da população (74,8%) não tinha nível de 

escolaridade ou apenas tinha o 1.º ciclo do ensino básico, em 2011, a realidade mudou, e a 

população conseguiu alcançar maiores níveis de escolaridade, sendo baixa a percentagem de 

pessoas sem nível de escolaridade (7,4%).  

Segundo dados dos Censos, e no que respeita a taxa de abandono escolar antecipado, que 

nos identifica o ponto de partida relativamente ao cumprimento da nova escolaridade 

obrigatória, também aqui temos avanços muito positivos pela diminuição desta taxa de 

abandono, muito embora, ela continue elevada. Onde, em Gaia, se situava, em 2011, nos 

6,3% de jovens que abandonavam o ensino básico antes de completarem a escolaridade 

obrigatória de ensino secundário (Revisão carta educativa, 2017).  
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Tabela 3 – Estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário: por nível e tipo de ensino 

em Gaia, 2017, baseado em PORDATA (2018).  

Olhando para os estabelecimentos 

de ensino, segundo dados mais 

recentes disponibilizados para 

2017, em Gaia existia um total de 

315 Estabelecimentos de Ensino. 

Sendo que a maior parte das 

instituições desenvolve a sua ação 

no setor do pré-escolar, seguindo-

se o 1.º ciclo do ensino básico, 3.º, 

2.º e, em último, ensino secundário.  

Quanto ao tipo de ensino, na rede 

pública existem 225 escolas no total, predominando o número de escolas de 1.º ciclo do 

ensino básico (92 escolas), enquanto que no privado existem 90 escolas, e predomina as de 

educação pré-escolar (58 escolas).  

Tabela 4 – Alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário: total e por nível de 

ensino, em 2017, baseado em PORDATA (2018) 

Na tabela 4 podemos observar o número de 

alunos matriculados em cada um dos níveis de 

ensino, desde o pré-escolar até ao secundário, 

para os anos de 2001 e 2017. Tanto num como no 

outro, a maior concentração de alunos está no 1.º 

ciclo do ensino básico, aparecendo, em seguida, 

o 3.º Ciclo, embora em ambos os casos tenha sido 

registado um decréscimo do número de alunos. 

Se em 2001, era o pré-escolar o nível que tinha 

um menor número de alunos. Em 2017, vemos o 

2.º ciclo assumir essa posição, tendo perdido, de 

Nível de ensino  

Total  

(Público e 

privado) 

Ensino 

Público 

Ensino 

Privado  

Educação pré-escolar  143 85 58 

Ensino Básico – 1.º Ciclo  103 92 11 

Ensino Básico – 2.º Ciclo 23 16 7 

Ensino Básico – 3.º Ciclo 30 23 7 

Ensino Secundário  16 9 7 

Nível de ensino  2001 2017 

Educação pré-escolar  5 594 6 635 

Ensino Básico – 1.º 

Ciclo  

13 664 11 298 

Ensino Básico – 2.º 

Ciclo 

7 413 5 953 

Ensino Básico – 3.º 

Ciclo 

10 729 10 040 

 Ensino Secundário  9 316 9 704 

 Total  46 716 43 630 
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acordo com as estimativas, 1 460 alunos, enquanto que o pré-escolar adquiriu 1 041 alunos.  

Tabela 5 – Docentes em exercício nos ensinos pré-escolar, básico e secundário: total e por nível de 

ensino, em 2017, baseado em PORDATA (2018) – Não encontrei dados para a obser. da profª Marta 

Quanto aos docentes, os dados gerais 

indicam uma perda do seu número em 

todos os níveis de ensino, de 2001 até 

2017, à exceção do pré-escolar que 

ganha 62 docentes.   

Quanto ao nível de ensino com um 

maior número de docentes, devido à 

junção dos dois níveis, temos o 3.º 

ciclo e o secundário com mais de 1900 

docentes em 2001 e, em 2017, com 

mais de 1800. No 1º ciclo, temos em 2017, 748 docentes, e no 2.º ciclo, 863. Esta perda de 

docentes em todos os níveis de ensino, em parte, justifica-se com o também decréscimo de 

alunos sentido de 2001 até 2017.  

Após este breve contexto educativo do município de Gaia, seguimos a nossa abordagem 

reflexiva com indicadores associados ao meio ambiente. A começar com as despesas do 

município em ambiente em % do total de despesas – tabela 6.  

Tabela 6 – Despesas do município de VNG em ambiente em % do total de despesas, baseado em 

PORDATA (2018) 

Refletindo sobre a despesa efetiva da CMVNG com o ambiente, 

apuramos que existe uma grande variação ao longo dos anos. Pois, a 

partir dos dados vemos que em 2001 a despesa representava 4,9% 

das despesas, descendo ligeiramente em 2011 para 4,3%, mas 

aumentando para quase o triplo em 2015 com um valor atípico na 

casa dos 12,5%. 2016, volta a ser ano de queda, em mais do dobro 

das despesas, e recentemente, em 2017, o valor torna a subir dois 

pontos percentuais.  

Nível de ensino  2001 2017 

Educação pré-escolar  349 411 

Ensino Básico – 1.º Ciclo  828 748 

Ensino Básico – 2.º Ciclo 869 863 

Ensino Básico – 3.º Ciclo 
1 932 1 812 

 Ensino Secundário  

 Total  3 978 3 134 

Ano   Despesas (%) 

2001 4,9 

2011 4,3 

2015 12,5 

2016 5,6 

2017 5,8 
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Tabela 7 – Água distribuída/consumida em VNG, baseado em PORDATA (2018)  

Com a tabela ao lado, notamos que de 2001 para 2011 houve um 

aumento de água consumida/ distribuída à população, com mais 

1640 m3. De 2015 para 2016 houve um decréscimo significativo 

(menos 3068 m3 de água consumida), porém, a partir dessa data, o 

consumo de água tem vindo a aumentar, algo que não devia de todo 

acontecer, pois falamos de um recurso natural que devíamos 

preservar ao máximo, em vez de o gastar de forma descontrolada e, 

muitas das vezes, irracionalmente. 

Em termos de resíduos, 2015 marca um ano de descida, na totalidade de resíduos urbanos, 

porém, a partir daí, os números demonstram aumentos de ano para ano. Com o gráfico 10, 

vemos uma diminuição, que se mantém desde 2011 até 2017, na quantidade de resíduos 

urbanos destinados ao aterro sanitário. Começando, também a partir desse momento a existir 

uma valorização orgânica relativa aos resíduos. Isto é, a consciência de que os resíduos não 

têm outros fins deixa de estar tão presente e inicia-se uma estima maior pelo aproveitamento 

dos resíduos.  

Gráfico 10 – Resíduos urbanos: total e por tipo de operação de destino (Tonelada), em VNG, baseado 

em PORDATA (2019) 
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Gráfico 11 – Resíduos urbanos, por tipo de recolha, em VNG, baseado em PORDATA (2019) 

 

 

 

 

 

A recolha dos resíduos apresenta-se, muitas das vezes, como um dos grandes problemas para 

os municípios, seja pela logística que esta implica, seja pelas dificuldades sentidas ao nível 

da gestão dos resíduos por cada um dos habitantes. O crescimento dos problemas associados 

à poluição dos espaços públicos, comuns a um grande número de cidadãos, levou muitos 

municípios, em parceria com as empresas responsáveis pela recolha do município, a adotar 

um sistema de recolha seletiva, porta-a-porta, facilitando, assim, a separação individual de 

cada um dos resíduos em ambiente doméstico e a posterior recolha dos mesmos.  

Por outro lado, os cidadãos começam também a ter hoje uma maior preocupação e cuidado 

pela separação dos resíduos, tal é possível de verificar a partir do gráfico 12 que nos 

demonstra que o número de quilos separados subiu desde 2015 até 2017, com uma diferença 

em mais de 22,6 kg que foram separados.  

Gráfico 12 – Resíduos urbanos recolhidos seletivamente por habitante, Kg/ habitante – rácio, em 

VNG, baseado em PORDATA (2019) 
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Apesar desde ser um aspeto positivo, verificamos que é ainda insuficiente, pois, apesar do 

projeto “Recolha Porta-a-Porta”, promovido pela SULDOURO, e que possibilita aos 

residentes de algumas freguesias do concelho terem, em suas casas, pequenos ecopontos de 

100 litros, a serem recolhidos em dias específicos da semana, à sua porta, existiram 

munícipes que optaram pela não adesão, justificando que não fazem a separação. Por essa 

mesma razão, existe um longo caminho a seguir, tanto na consciencialização da população, 

como na adoção de políticas públicas destinadas a uma maior sustentabilidade ambiental. 

Nesta sequência, procedemos à construção de uma tabela (no Anexo 9), elucidativa das 

políticas resolutivas adotadas pelo município de VNG, tendo em vista o alcance de um DS 

e um aumento da qualidade de vida da cidade e de seus cidadãos. 

 

4.2.2. Departamento de Ambiente e Parques Urbanos  

De acordo com o Regulamento dos Serviços Municipais da CMVNG, o departamento de 

ambiente compreende 3 Divisões municipais – Divisão de Espaços Verdes e Salubridade, 

Divisão de Gestão Ambiental e Divisão de Parques. Cada uma destas divisões compreende 

um conjunto de áreas de atuação, assim como um conjunto de competências que lhes foram 

previamente delineadas e atribuídas. Quanto à Divisão de Espaços Verdes e Salubridade, 

compete-lhe, por exemplo, a função de:  

§ Planear e gerir os equipamentos, meios e recursos necessários à limpeza do espaço 

público, eliminando potenciais focos de insalubridade; 

§ Recolher e tratar informação técnica relativa à salubridade e higiene pública, tendo 

em vista a problemática ambiental e a saúde pública; 

§ Assegurar a manutenção e boa utilização dos equipamentos e infraestruturas de 

âmbito municipal relativas às ações de limpeza urbana e recolha de resíduos sólidos 

produzidos no Concelho; 

§ Garantir a recolha de resíduos sólidos urbanos, nas componentes seletivas e 

indiferenciadas; 

§ Garantir a varredura e limpeza do espaço público; 

§ Proceder à recolha de resíduos de jardins e de objetos volumosos fora de uso, a 

pedido dos munícipes, garantindo a aplicação das respetivas taxas municipais; 



 

68 

§ Garantir o cumprimento das leis, posturas e regulamentos municipais, no âmbito 

dos resíduos sólidos, higiene e salubridade pública; 

§ Proceder à avaliação em matéria de resíduos sólidos urbanos dos projetos de 

construção de edifícios e loteamentos, no âmbito do controlo prévio de operações 

urbanísticas; 

§ Garantir a manutenção das zonas ajardinadas sob jurisdição do município, 

nomeadamente parques e jardins públicos; 

§ Propor a criação de áreas de proteção temporária com interesse zoológico, botânico 

ou outro; (CMVNG, 2019).  

Como VNG dispõe de um conjunto de parques urbanos (Parque Biológico de Gaia; Parque 

de Dunas da Aguda; Parque da Lavandeira; Parque da Quinta do Conde das Devesas; Parque 

da Serra do Pilar; Parque da Quinta do Castelo; e Parque da Ponte Maria Pia), a Divisão de 

Parques tem, de entre as suas múltiplas competências, o zelo de todos estes espaços naturais 

do concelho e o desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas para a sua divulgação e 

preservação.  

Já a Divisão de Gestão Ambiental, local da realização do estágio curricular de base a este 

relatório, tem nas suas competências o exercício da gestão do laboratório de acústica, a 

coordenação de candidaturas a programas nacionais e nacionais na área ambiental, mas 

também o dever de (CMVNG, 2019):  

§ Proceder ao levantamento de fontes poluidoras do Concelho e planear, coordenar e 

zelar pela execução das ações necessárias à extinção dessas fontes; 

§ Assegurar o licenciamento de atividades ruidosas (licenças especiais de ruído), 

nomeadamente com a realização de medições acústicas; 

§ Licenciar e fiscalizar a pesquisa de materiais inertes e a captação de águas 

subterrâneas não localizadas em terrenos integrados no domínio público hídrico; 

§ Emitir parecer técnico no âmbito da pesquisa de materiais inertes e a captação de 

águas subterrâneas não localizadas em terrenos integrados no domínio público 

hídrico; 

§ Desenvolver e executar programas de informação e sensibilização ambiental 

dirigidos à comunidade escolar e população em geral com vista a promover o 

aumento da consciência ambiental coletiva; 
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§ Incentivar a recuperação e reciclagem de todos os resíduos valorizáveis, 

promovendo a recolha seletiva e posterior remoção para o local de armazenagem; 

§ Elaborar estudos de impacto ambiental originados por infraestruturas existentes ou 

a criar no Concelho; 

§ Monitorização de indicadores de sustentabilidade ambiental do Concelho; 

§ Promover ações de informação e sensibilização para a problemática ambiental; 

§ Desenvolver as ações inerentes à gestão de resíduos sólidos urbanos, salubridade e 

espaços verdes, em colaboração com as empresas municipais e outras entidades 

públicas de âmbito intermunicipal. 

No seguimento dos objetivos que nos propomos alcançar com esta investigação, depois desta 

breve nota sobre as principais funções do departamento de ambiente da CMVNG, muitas 

delas associadas à preservação de recursos naturais existentes no concelho e  à respetiva 

elaboração de planos e programas de informação e sensibilização ambiental da população, 

na subdivisão que se segue, iremos refletir sobre alguns desses planos e programas 

difundidos por estas divisões, mas também, de outras entidades municipais com ações nesse 

domínio. 

 

4.2.3. Planos, programas e projetos de EA em Gaia  

Incutir na comunidade escolar uma consciência ativa, e representativa, de práticas 

quotidianas sustentáveis implica uma ação conjunta das escolas com as instituições públicas, 

as organizações privadas e os cidadãos comuns, como também implica uma inovação sobre 

as metodologias a usar – para uma melhor transmissão de saberes – e uma perspetiva 

integrada do meio envolvente para que os alunos compreendam melhor a realidade de onde 

vivem e estudam, para uma intervenção significativa. 

Efetivamente, um melhor conhecimento dos ecossistemas, quanto às suas fragilidades e 

potencialidades, poderá contribuir para a adoção de estilos de vida, que não pondo em causa 

o bem-estar individual, contribuam para a preservação desses. O poder da 

informação/conhecimento são fatores de elevada relevância na hora da tomada de decisão, 

pelo que se considera que a EA quando integrada no contexto de educação formal pode fazer 

a diferença na formação individual e coletiva, contribuindo para uma sociedade mais 



 

70 

preparada para os desafios decorrentes das alterações ambientais e dos impactos que estas 

têm na vida de todos os cidadãos (CMVNG, 2018).  

Tendo a EA, a capacidade de estimular um conjunto de valores e atitudes de cidadania, e 

tendo os municípios um papel cada vez mais importante neste domínio, VNG, estruturou o 

PEA para o ano letivo 2018/2019 de modo a abranger os níveis de ensino desde o pré-escolar 

até ao 3.º ciclo do ensino básico. Sobre este aspeto importa salientar que nem todas as escolas 

do município aderem às campanhas de informação e sensibilização ambiental, ou por já 

terem aderido em anos anteriores, ou por entenderem não ter espaço letivo para a sua 

concretização. No geral, a tentativa é de que tenham pelo menos uma, no entanto, essa poderá 

não ser dinamizada pelos técnicos da Divisão de Gestão Ambiental, mas pelos técnicos dos 

parceiros municipais que também executam ações de EA.  

Este PEA, ao cargo da Divisão de Gestão Ambiental, divide-se em 8 principais campanhas, 

a saber: 

1. “O ambiente na escola” – Todos os níveis de ensino;  

2. “Fórum o Papel da Sociedade nas alterações climáticas” – Alunos 3.º ciclo;  

3. “Reciclagem” – Alunos pré-escolar e 1.º ciclo;  

4. “Toneladas de Ajuda” – Escolas do Concelho;  

5. “Faça você mesmo” – Alunos 1.º ciclo;  

6. “Lixo culpado” – Alunos pré-escolar e 1.º ciclo;  

7. “Dias verdes” – Comunidade educativa em geral;  

8. “Eco-Escolas” – Todos os níveis de ensino. 

Em relação à primeira campanha “O ambiente na escola”, um dos principais objetivos é a 

promoção de ações de informação e sensibilização ambiental (ver exemplo de apresentação 

no Anexo 10), a aplicar em contexto de sala de aula, como complemento dos programas 

curriculares. Para que as escolas possam usufruir destas campanhas necessitam de uma 

prévia inscrição a ser endereçada à divisão de gestão ambiental. Que, depois de uma seleção, 

agenda com os coordenadores de cada escola, uma data e hora, para implementação da ação 

por um dos técnicos municipais ao serviço da divisão. São realizadas, assim, palestras 

interativas, jogos temáticos e oficinas didáticas, variando de acordo com o nível de ensino, 

e segundo os seguintes temas ambientais:  
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Tabela 8 – Temáticas ambientais e objetivos específicos  

Temáticas Objetivos 

“O Valor da água” Neste tema abordar-se-á a relação individual e colectiva com o recurso água e o impacto que 

os hábitos e comportamentos quotidianos têm sobre a sua disponibilidade e qualidade. 

“A importância de poupar 

energia” 

Incentivar o uso eficiente da energia abordando os danos que o consumo elevado da energia 

pode causar no ambiente e apresentar propostas que levem à mudança de hábitos que 

contribuam para a redução do consumo energético e respectivos impactos ambientais 

preservando os recursos naturais. 

“Alterações climáticas” As mudanças climáticas são a maior ameaça ambiental da atualidade, com consequências 

profundas para a economia, a qualidade de vida das populações e o ambiente. Com esta ação 

pretende-se alertar para este problema e mostrar que com pequenas atitudes diárias todos 

podemos contribuir para o abrandamento deste problema gigantesco e universal. 

“Alimentação saudável e 

sustentável” 

Esta ação pretende motivar as crianças e jovens para a temática da alimentação saudável e 

sustentável e o contributo da sua adoção para a saúde, a preservação dos recursos naturais e 

a diminuição da poluição. 

“Biodiversidade e conservação da 

natureza”  

Com esta acção pretende-se contribuir para os princípios da Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, nomeadamente: promover o reconhecimento 

do valor do património natural e fomentar a apropriação dos valores naturais e da 

biodiversidade pela sociedade.  

“A bolota encantada” Através deste conto pretende-se dar a conhecer as espécies autóctones da família das 

fagáceas a sua importância para a preservação dos ecossistemas e economia do nosso país. 

“Ciclo de vida dos seres vivos” Ação que tem por objetivo apresentar as fases de desenvolvimento de seres vivos de várias 

espécies e o papel desempenhado por cada uma no ecossistema, com particular relevância 

para espécies citadinas de convivência quotidiana e os cuidados a adotar de forma a preservar 

o equilíbrio natural controlando pragas, sem por em causa a sobrevivência das espécies e dos 

habitats. 

“Bioindicadores” Tem o objetivo de demonstrar que para medir a poluição ambiental podemos utilizar ser 

vivos dos diversos reinos. Dar a conhecer formas simples de efetuarmos a avaliação da 

qualidade do ambiente onde vivemos, através da observação do estado de conservação de 

determinadas espécies. 

“Agricultura, compostagem e 

solo” 

O solo é um recurso natural de extrema importância, pois é um componente fundamental dos 

ecossistemas e dos ciclos naturais do planeta e o suporte do sistema agrícola. Com esta ação 

pretende-se alertar para a necessidade da preservação deste recurso cada vez mais escasso e 

degradado, devido às atividades humanas e aos eventos naturais extremos a que o nosso 

planeta esta cada vez mais exposto. Sendo a agricultura uma das atividades que na era 

moderna mais contribui para a degradação e contaminação do solo, levando à autodestruição 

do suporte da alimentação humana, torna-se de extrema relevância a demostração dos 

problemas ambientais causados por esta atividade primária, mas também, os possíveis 
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contributos para a preservação do ecossistema e aumento da qualidade dos alimentos, 

utilizando para o efeito técnicas ancestrais como a compostagem de resíduos biodegradáveis. 

“O ciclo do papel” ; “O ciclo da 

roupa” ; “O ciclo do plástico”; 

“O ciclo do vidro”; “O 

desperdício alimentar  

Associado a uma lógica de economia circular desenvolveram-se estas campanhas com o 

intuito de operacionalizar, junto dos jovens, a utilidade que todos os materiais podem ter um 

outro fim, sem ser o aterro sanitário, devendo-se reforçar a necessidade de os separar 

corretamente, para que depois eles possam ser recolhido para a central de triagem, para uma 

posterior reciclagem (recolha seletiva dos resíduos urbanos). 

Fonte: CMVNG (2018).  

As ações descritas na tabela 8 são as que têm um maior impacto sobre a comunidade escolar, 

e por isso, requerem um planeamento muito minucioso para que os técnicos possam chegar 

a um maior número de escolas e alunos. Resta salientar, ainda, que o nível de 1.º ciclo é 

aquele que solicita um maior número de ações deste PEA. As restantes campanhas também 

têm uma adesão elevada e são desenvolvidas através de uma relação em rede do município 

com outras organizações privadas e instituições públicas. Nomeadamente, a campanha 

“reciclagem”, “lixo culpado” e “faça você mesmo” com a SUMA e a campanha “toneladas 

de ajuda” com a SULDOURO.   

O projeto Eco-Escolas é, ainda, bastante importante no município, ocupando este o 3.º lugar 

a nível nacional, atrás de Sintra (55) e Torres Vedras (52), com 46 escolas galardoadas no 

ano letivo 2017/2018 (ABAE, 2019). Por conseguinte, a EA em Gaia não é somente 

desenvolvida pela Divisão de Gestão Ambiental, uma vez que também o Parque Biológico 

e a empresa municipal Águas de Gaia, têm planos pedagógicos nesta área, sendo a EA 

bastante pontuada no ECOXXI (Anexo 11).  

No que respeita o Parque Biológico, este oferece um conjunto de atividades educativas 

direcionadas à preservação e conservação da natureza, destinadas às escolas, através de 

visitas de estudo aos espaços verdes do Parque, a fim de conhecer-se a biodiversidade 

existente no concelho e algumas espécies animais, que por razões de doença ou fim de vida, 

se encontram neste local presentes.  

Já as Águas de Gaia, têm também dois locais físicos destinados à EA – a Estação Litoral da 

Aguda (ELA) e o Centro de EA das Ribeiras de Gaia. O primeiro local fica situado em plena 

praia da Aguda, na freguesia de Arcozelo, e envolve 3 setores – 1) um aquário; 2) um museu 

de pescas; e 3) um departamento de educação e investigação ligado ao estudo da fauna 
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marinha. As escolas podem agendar visitas de estudo e participar nas atividades que um 

grupo de técnicos executa para um maior conhecimento da orla costeira e respetivas espécies 

marinhas. O Centro de EA das Ribeiras de Gaia, promove informações e conhecimentos 

associados à fauna e flora dos ecossistemas ribeirinhos e as ações pedagógicas que 

desenvolve associam-se às questões dos resíduos poluentes, da conservação da natureza e da 

água. Além disto, as Águas de Gaia são um parceiro ativo no PEA promovido pela Divisão 

de Gestão Ambiental e contribuem, sempre que necessário, com materiais lúdicos, apoio 

logístico de modo a que as ações sejam executadas da melhor forma para fazer jus ao que 

pelo município é proposto em matéria de EA.  

Figura 12 – Celebração dia do ambiente na praia da Aguda 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/aguasgaia/posts/842202896159410/  

É, neste sentido, importante fazer referência ao dia do Ambiente – 5 de Junho, celebrado 

pelo município com as escolas de pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo do município. Onde, em 

2019, se juntou mais de 4000 crianças/jovens na Praia da Aguda, com atividades e jogos 

sobre temáticas ambientais, com a parceria das Águas de Gaia, SULDOURO e SUMA.  

Após uma reflexão ao concelho de VNG, reconhecemos que a criação de uma marca para o 

município contribuiu bastante para a dinamização de um conjunto de iniciativas estratégicas, 

nomeadamente em termos de população, que cada vez mais envelhecida, necessita de novos 

cuidados e uma renovada atenção, mas também, em relação às políticas direcionadas tanto 

para a educação como para o ambiente. De notar, a criação de um conjunto de planos 

municipais, de onde destacamos o PEEM, criado na sequência da reformulação da carta 

educativa em 2017 e o PEA, da autoria da Divisão de Gestão Ambiental.  
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De facto, o caminho seguido por este município tem vindo a ter alguns resultados, 

nomeadamente, na valorização orgânica dos resíduos, numa maior consciencialização da 

população para a importância da separação seletiva dos resíduos, de modo a conseguirmos 

atingir padrões de sustentabilidade mais elevados. A consciencialização dos mais jovens tem 

estado, de igual modo, muito presente nas iniciativas da autarquia, em parceria com algumas 

organizações privadas ou instituições públicas, numa tentativa de tornar os jovens mais 

informados e aptos a adotar, no quotidiano, comportamentos benéficos ao seu bem-estar... 

ao bem-estar do planeta! 

Sendo este o cenário teórico apresentado, segue-se a análise empírica dos dados.  
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Capítulo 5 – Análise do estudo de Caso: da apresentação à discussão dos 

Resultados 

5.1. Caracterização contextual dos dados  

O capítulo que aqui se apresenta, respeitante à apresentação e discussão dos resultados do 

estudo de caso de VNG, encontra-se estruturado em 2 partes essenciais.  

Numa primeira, temos uma análise aos dados resultantes dos questionários aplicados aos 

docentes das escolas de 1.º ciclo do ensino básico, aderentes às campanhas de informação e 

sensibilização ambiental do município. Numa segunda parte, apresentamos a interpretação 

das informações recolhidas com a aplicação de entrevistas semiestruturadas a 4 técnicos 

municipais, identificando-se aspetos de sustentabilidade ambiental no concelho de Gaia e a 

posição do município, em matéria educativa, pelas práticas e iniciativas por si planeadas, 

estruturadas e, depois, implementadas, assim como, a aceitação (ou não) das escolas a essas 

inciiatiavs/atividades.  
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5.2. Análise do questionário  

Parte 1: Caracterização sociodemográfica dos inquiridos  

Os dados que se seguem representam os 106 inquéritos por questionário aplicados aos 

docentes nas escolas de 1.º ciclo do ensino básico do município de VNG (ver explicação 

metodológica no ponto 4.1.). Estas escolas são um local privilegiado pela forma como 

aderem e executam as ações de informação e sensibilização ambiental, promovidas e 

implementadas pela Divisão de Gestão Ambiental, local do estágio curricular.  

Em termos sociodemográficos, e no que concerne às questões de género dos inquiridos, a 

partir do gráfico 13 constatamos uma predominância do género feminino  (86%) no corpo 

docente inquirido, face à pequena representatividade do género masculino (14%).  

Gráfico 13 – Representação de género dos docentes  

 

  

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 

Em relação à idade, verifica-se que o corpo docente está envelhecido, tendo uma média de 

idades situada nos 46 anos, o que segue a tendência geral da população cada vez mais 

concentrada em escalões etários avançados. Quanto ao concelho de resiência, os docentes 

vivem maioritariamente em Gaia (79%), ou em concelhos vizinhos como Santa Maria da 

feira (5%) ou Espinho (4%).  
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Gráfico 14 – Concelho de residência dos docentes  

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Parte 2: Preocupações de sustentabilidade ambiental e práticas quotidianas dos 

docentes de 1.º ciclo  

Compreender as reais perceções dos indivíduos sobre a sustentabilidade ambiental, assim 

como perceber as suas dinâmicas diárias, pode ser um forte contributo para identificarmos 

os domínios a necessitar de uma maior atuação, principalmente ao nível dos municípios e 

das escolas, e das políticas públicas de EA a adotar para um maior DLS. Ora, a partir deste 

estudo de caso, quisemos, por isso, questionar os docentes de 1.º ciclo do ensino básico de 

Gaia, sobre a avaliação geral do estado do meio ambiente na atualidade.  

Gráfico 15 – Avaliação do estado do meio ambiente na atualidade, segundo a perceção dos docentes 

de 1.º ciclo de ensino básico 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria   

A grande maioria dos inquiridos refere que o meio ambiente se encontra, atualmente, num 

“Mau” (43%) ou “Muito mau” (31%) estado, sendo poucos os que o consideram num estado 

satisfatório (26%) e nenhuns os que o classificam como “Bom” ou “Muito Bom”. Mais de 

75% dos docentes presta, por vezes, atenção aos debates internacionais sobre práticas e 

políticas para a sustentabilidade ambiental. Quando questionados sobre os esforços que têm 

sido feitos nos últimos anos para uma maior sustentabilidade ambiental, os docentes 

consideram-nos pouco relevantes (48%) ou apenas relevantes (43%).   

Seguidamente, sobre  as preocupações ambientais prioritárias para o concelho de VNG 

(gráfico 16), com mais de 77%, aparece a poluição do “mar/ praias/ oceanos”, depois o 
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“excesso de resíduos” (64%), seguindo-se de perto a “qualidade da água potável” (62%), e 

ainda a “poluição dos rios/lagos/albufeiras” (47%).  

Gráfico 16 – Preocupações principais no concelho de VNG (escolha múltipla) 

  

  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Por outro lado, as preocupações ambientais menos relevantes foram as “alterações 

climáticas” (23,58%), os “incêndios florestais” (21,70%) e o “uso de químicos e pesticidas 

na agricultura” (13,21%). Note-se a introdução da preocupação “ruído”, por parte de um dos 

inquiridos, na opção “outra”. Por comparação aos dados relativos ao 1.º grande inquérito 

sobre sustentabilidade, referido no capítulo 2 e uma das bases da construção do nosso 

questionário, se o problema ambiental mais referido pelos portugueses dizia respeito aos 

“incêndios florestais”, no caso de VNG, estes não se apresentam como uma preocupação. 

Talvez pelo facto deste concelho ser mais urbanizado do que possuidor de grandes florestas 

ou áreas críticas de incêndio. Já, por exemplo, quanto aos resíduos, estes assumem-se como 

a segunda opção, tanto no inquérito sobre sustentabilidade, como naquele que aplicamos aos 

docentes. 

Como vimos no 1.º grande inquérito à sustentabilidade, os portugueses desenvolviam, 

sobretudo, ações individuais, muitas delas no contexto doméstico, descorando, as ações 

coletivas em favor do ambiente. Para este mesmo indicador, e no que respeita o nosso caso 

em particular, os resultados apontam o mesmo cenário. Desenvolvendo, os docentes, com 

maior regularidade, tal como observamos no gráfico em baixo, práticas associadas ao 

“depositar latas, vidro, papel ou plástico nos locais destinados à reciclagem” (sempre - 70%); 
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“procurar lâmpadas com elevada eficiência energética” (sempre - 59%) ou “comprar frutas 

e vegetais sem pesticidas ou sem químicos” (frequentemente - 34%), do que práticas 

relacionadas com a “participação em ações coletivas de plantação de árvores e de 

convervação da natureza” (raramente – 43%) ou “participação em ações coletivas de limpeza 

de praias, rios ou florestas” (raramente – 42%). Evitam, ainda, muito pouco o “utilizar o 

automóvel por razões ambientais” (raramente – 44%).   

Gráfico 17 – Ações desenvolvidas a favor do ambiente (escolha múltipla) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Uma análise mais específica sobre algumas práticas adotadas no quotidiano pelos docentes, 

sobre o consumo de produtos alimentares, leva-nos a constatar algumas reflexões propostas 

por outros estudos para o município de Gaia, nomeadamente, o projeto Pegada Ecológica 

dos Municípios Portugueses, que aponta uma pegada ecológica para VNG de 3,92 hectares 

globais (gha) por pessoa (em 2016), sendo a alimentação a maior fatia da pegada, por força 

do consumo de carne (28%) e de peixe e outro pescado (26%) (CMVNG, 2019).  
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Gráfico 18 – Práticas de consumo dos docentes (escolha múltipla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

De facto, como observamos no gráfico 18, o consumo de proteína animal e derivados (71%), 

assim como o de peixe e marisco (65%) representa uma grande frequência de utilização em 

refeições dos inquiridos. Por oposição, vemos que a comida vegetariana (38% e 28%)  é 

pouco ou raramente consumida, situação que agrava o uso excessivo de recursos naturais e 

aumenta os riscos de saúde na população. Se queremos, portanto, alcançar o DS, devemos 

começar por inverter estas práticas de consumo prejudiciais, tanto para o ecossistema 

ambiental, como para nós próprios, a partir de uma escala reduzida, a nível local.  

Questionados sobre como melhorar a sustentabilidade ambiental no município, os docentes 

selecionaram um conjunto de opções que vemos no gráfico seguinte: 
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Gráfico 19 – O que fazer para uma maior sustentabilidade ambiental no município de VNG? (escolha 

múltipla)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria  

Percebemos que “penalizar mais quem não cumpre a legislação ambiental” (61%), “Evitar a 

produção e importação de produtos e serviços com impactos negativos no ambiente” (44%) 

e “Aumentar o preço dos produtos insustentáveis para tornar mais barato o consumo de 

produtos sustentáveis” (44%) são as variáveis mais selecionadas para aumento da 

sustentabilidade do município. Já as menos selecionadas centram-se no “Criar códigos de 

boas práticas para a produção sustentável” (24%), “Rotular os produtos dando informação 

sobre o nível de sustentabilidade da sua produção” (33%) ou “Incentivar mais a participação 

dos cidadãos no desenho de políticas e ações” (34%). Foi sugerido, ainda, como possíveis 

ações, o melhoramento das salas de aula através da calafetação das janelas; a não utilização 

de produtos químicos nas ruas ou a pavimentação das estradas, de modo a não ser tão elevado 

o ruído dos automóveis.  
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Parte 3: Perceção dos docentes face às ações de informação e sensibilização 

ambiental promovidas pela CMVNG 

Tendo em conta a conciliação da questão de investigação “Quais os contributos das políticas 

educativas ambientais, promovidas ao nível municipal, no desenvolvimento de 

competências de sustentabilidade ambiental na população?” com o objetivo “avaliar, junto 

dos docentes, as suas perceções sobre o plano estratégico educativo local, nomeadamente, 

quanto à importância e contributo de ações de consciencialização ambiental para a defesa e 

promoção de um DLS”, construímos a terceira parte do nosso questionário, com um conjunto 

de questões que serão apresentadas e analisadas a partir dos gráficos e tabelas seguintes, para 

que deles possamos retirar as essenciais e necessárias respostas.  

Na questão sobre a relevância das ações de informação e sensibilização ambiental, levadas 

a cabo pela CMVNG destinadas às crianças de 1.º ciclo, a totalidade dos inquiridos 

considerou, sem dúvida alguma, que estas são relevantes. Relativamente ao porquê (questão 

aberta), as respostas variaram bastante, levando-nos a analisar, por 3 grandes categorias – 

práticas ambientais, relação entre atores e perspetivas de futuro – divididas, depois, por 

subcategorias, e unidade de contexto (tal como vemos na tabela abaixo).  

Tabela 9 – Análise de conteúdo sobre o porquê da relevância das ações  

Categoria geral Subcategoria Unidade de contexto  

Práticas 

Ambientais 

Consciencialização/ 

sensibilização da 

população jovem  

“Criar nos alunos responsabilidades ambientais” 

“As crianças devem ser sensibilizadas o mais cedo possível para 

poderem ter papel mais ativo na proteção do ambiente” 

“Para promover a sensibilização e informação sobre os temas 

ambientais com agentes informados” 

“Porque é fundamental consciencializar e responsabilizar desde 

tenra idade” 

Incremento de 

valores ecológicos 

e ambientais / 

“Porque informam e incrementam valores ecológicos nos alunos” 
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transmissão de 

conhecimentos 
“É na infância que se devem incutir princípios e conceitos 

fundamentais para mudar os hábitos e comportamentos 

prejudiciais” 

“Elas são um veículo de transmissão de conhecimentos” 

“Criar nos alunos responsabilidades ambientais” 

“Estas ações são importantes para desenvolver os valores 

ecológicos nos alunos” 

Relação entre 

atores  

Capacidade de 

influenciar a 

família   

“Porque para além das crianças ficarem sensibilizadas para as 

questões ambientais também levam a mensagem para as famílias” 

“As crianças conversam com os pais sobre as ações e conseguem 

sensibilizar os seus familiares” 

“Através das crianças é mais fácil mudar os maus hábitos pois 

acabam por incentivar os adultos” 

“Porque desta forma as crianças incentivam as famílias a alterar 

hábitos” 

Papel da escola  
“É na escola que se deve começar” 

“É uma duplicação dos conteúdos lecionados em Estudo do Meio” 

Perspetivas de 

futuro  

Papel das crianças 

a longo prazo  

“São as crianças o futuro do mundo” 

“As novas gerações terão uma palavra a dizer em relação ao 

futuro” 

“Desde pequenas ser-lhes-ás incutidos hábitos ambientais que 

permaneceram ao longo da vida” 

Fonte: Elaboração própria  

Dentro das práticas ambientais, as respostas dividiram-se entre fatores de consciencialização 

da população jovem para a proteção do planeta a partir de agentes informados e a 

necessidade de incrementar valores ecológicos nos alunos, onde a transmissão dos 

conhecimentos poderá levar estes a criar uma responsabilidade ambiental. Na relação entre 

atores destaca-se, por um lado, a influência que as crianças podem ter na família através das 
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informações que podem chegar até casa, de modo a influenciá-la, e por outro, na importância 

que a escola deve assumir neste desígnio, mas também, enquanto reforço dos conteúdos 

curriculares deste ciclo de estudos. Por fim, as crianças, sendo os adultos do futuro, detêm 

um papel essencial na construção da sustentabilidade a longo prazo, que se começar com 

práticas sustentáveis hoje, enraizará hábitos e comportamentos que se manterão, a bem de 

todos, a bem do planeta.   

O projeto “O ambiente na escola” é, como vimos, um dos grandes projetos de EA do 

município de VNG, a cargo da Divisão de Gestão Ambiental, destinado a todos os níveis de 

ensino. Tendo por base a diversidade de temáticas que compõe as ações deste projeto, 

quisemos apurar, junto dos docentes, a adesão de cada uma delas no ano letivo 2018/2019.      

Gráfico 20 – Adesão às campanhas do projeto “O ambiente na escola” do PEA 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Das respostas obtidas, as campanhas “O valor da água” (53%), “Alimentação saudável e 

sustentável” (52%) e o “Conto da Bolota” (48%) foram as que maior percentagem de 

implementação recolheram. Pelo contrário, as campanhas “Desperdício alimentar”, 

“Agricultura, compostagem e solo” e “Ciclo do metal” foram implementadas apenas em 8%, 
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16% e 22% (respetivamente). Podemos, ainda, salientar uma elevada taxa de não resposta 

em algumas campanhas, como os “Bioindicadores” e “Desperdício alimentar” (57%), “Ciclo 

da roupa” (51%). Este facto, deve-se, essencialmente, ao desconhecimento que alguns 

professores têm em relação às campanhas, por estas serem comunicadas aos coordenadores 

de escola, que muitas das vezes, não transmitem a informação ao restante corpo docente.  

Além deste projeto, existem outras campanhas dinamizadas, em rede, do município com 

outras instituições públicas ou organizações privadas. Cada inquirido foi, por isso, 

convidado a selecionar o grau de conhecimento que tem relativo a cada uma das campanhas 

existentes no ano letivo 2018/2019.  

Gráfico 21 – Grau de conhecimento das campanhas em rede do município com outras organizações 

privadas e instituições públicas    

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 “Reciclagem” em parceria com a empresa SULDOURO é a campanha que os docentes 

melhor conhecem, tendo 45% mencionado que “a conhecem bem” e 30% “muito bem”. As 

campanhas “Toneladas de ajuda” (SULDOURO) e o “Lixo culpado” (SUMA) são também 

campanhas conhecidas. Já a ação “Faça você mesmo” não é do conhecimento de cerca de 

40% dos inquiridos, sendo a menos conhecida de todas.  

Este envolvimento do município com outras entidades nas questões ambientais é para os 

docentes uma mais-valia em termos de EA, porém, como vimos, existe uma falta de 

informação e comunicação na divulgação de algumas atividades, precisando-se, assim, 
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direcionar alguns esforços neste sentido de promoção e divulgação dos focos estratégicos e 

das campanhas disponíveis à comunidade escolar.    

Agora, no que concerne o grau de satisfação global das ações de informação e sensibilização 

ambiental, a maioria dos inquiridos atribuiu uma avaliação positiva ou muito positiva, 

estando 56% satisfeitos e 39% totalmente satisfeitos.  

Gráfico 22 – Grau de satisfação global relativo às ações promovidas pelo município  

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria  
 

Encontram-se, ainda, plenamente de acordo com o facto destas ações, dirigidas à 

comunidade escolar de 1.º ciclo, contribuírem para uma maior defesa da sustentabilidade 

ambiental ao nível local.  

Gráfico 23 – Grau de concordância sobre os benefícios das ações para a sustentabilidade ambiental  

 

  

 

 

 

 

Fonte:  Elaboração própria  
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Em relação ao grau de concordância sobre os benefícios das ações para a sustentabilidade 

ambiental – gráfico 23, a grande maioria dos docentes concorda plenamente que “Estas 

ações de informação incrementam valores ecológicos nos alunos” (70%), “Estas ações 

incentivam os alunos a adotar comportamentos e práticas ambientais sustentáveis” (60%), 

“Estas ações permitem às crianças influenciar positivamente as famílias” (55%) e “Estas 

ações permitem fomentar nas crianças um maior conhecimento da natureza” (62%). E, 

apenas concordam que “Estas ações aumentam a participação e mobilização dos alunos e 

das suas famílias na defesa do meio ambiente através de práticas de cidadania ativa” (57%), 

“Estas ações dão aos alunos e suas famílias conhecimentos para uma atitude sustentável” 

(56%).  

Tabela 10 – Análise de conteúdo sobre sugestões que permitam melhorar as ações de sensibilização 

Categoria geral Unidade de contexto  

Apresentação 
conteúdos 

programáticos   

“Parece-me que as apresentações (PowerPoint) são pouco chamativas. Precisam mais cor, 
movimento e som” 

As ações para além de teóricas falta a parte prática onde os alunos poderiam realizar 
determinadas atividades aliadas ao tema que ouviram  

Modo de aplicação 
das ações   

“As ações deveriam ter uma parte mais lúdica” 

“Ações mais lúdicas e interativas” 

“Serem mais práticas, fora da escola, em vez de serem tão expositivas” 

Envolvimento de 
outros atores   

 “Algumas ações de esclarecimento para os adultos” 

“Fomentar estes projetos junto da comunidade educativa (pais e suas famílias)”  

“A minha sugestão é fazerem com que os pais também participem de forma mais ativa nestas 
ações. Fazê-las num horário que facilite isso mesmo” 

Programação/ 
planificação das 

ações 

Gostaria que estas ações fossem mais prolongadas no tempo, divididas por módulos que 
pudessem ser mais exploradas. Considero que são muito curtas e com muita informação 

“As ações devem ser mais espaçadas para se poder consolidar” 

Grau de interação 
com alunos  

“Aumentar a interação (este ano já foi melhor) dos alunos com materiais reais que eles possam 
ver, sentir, cheirar...” 

“Lançar campanhas de informação em que os alunos das escolas façam parte da divulgação” 
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Manutenção 
Projetos  

“Continuar a promover estas ações de sensibilização nos alunos do 1.º Ciclo” 

“Continuar com as ações que implementam nas escolas do 1.º Ciclo” 

“Continuar os projetos em execução” 

Fonte: Elaboração própria  

Por fim, sobre as sugestões de melhorias a adotar nas ações aplicadas, os docentes dizem ser 

primordial mudar as apresentações, por serem demasiado teóricas, para componentes mais 

práticas, do mesmo modo que uma grande percentagem refere que as ações deveriam 

destinar-se, também, aos pais, em horários pós-laborais, para que estes as pudessem 

frequentar. Além disso, temos sugestões associadas à programação ou interação com os 

alunos, sendo sugerido uma melhor gestão na marcação das ações e uma maior interação 

com os alunos através de materiais lúdicos que estes possam ver e mexer.    

 

5.3. Interpretação dos resultados das entrevistas   

Com a análise das entrevistas que se segue, pretendemos, por um lado, demonstrar a visão 

dos técnicos/formadores da Divisão de Gestão Ambiental da CMVNG sobre a 

sustentabilidade ambiental do concelho de VNG, e por outro, dar a conhecer as suas 

perspetivas relativamente às estratégicas de EA adotadas pelo município e respetivo 

desempenho/comportamento das escolas neste domínio.  

Para facilitar a análise das informações recolhidas, depois de realizadas as entrevistas foi 

atribuída, pela ordem de realização, uma codificação aos elementos entrevistados. Sendo 

estes identificados com um número de 1 a 4. Além disto, de modo a sintetizar os dados, 

elaboramos uma grelha de categorização das entrevistas (disponível Anexo 12), analisando 

as informações por grandes categorias, unidade de registo (subcategoria) e unidade de 

contexto. 

Saliente-se, ainda, que nos entrevistados existe uma discrepância em termos de experiência 

nesta área da EA, havendo quem trabalhe há mais de 10 anos com EA e quem apenas tenha 

iniciado recentemente estas funções. No entanto, este aspeto poderá ser muito útil para a 
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investigação no sentido de ser possível, por um lado, ter uma perspetiva em termos do 

desenvolvimento da EA, e por outro, o olhar de alguém que entra, sobre o trabalho 

desenvolvido na atualidade.   

 

5.3.1. Sustentabilidade ambiental e políticas locais   

Em primeiro lugar, questionados sobre o estado do meio ambiente no concelho de Gaia, os 

entrevistados referem que houve um desenvolvimento favorável nos últimos anos, desde a 

criação de novas infraestruturas e espaços verdes, ao tratamento dado à preservação da orla 

costeira, por sinal, muito bem cuidada. No entanto, consideram haver, ainda, um longo 

caminho a percorrer. Devendo criar-se novas iniciativas e atividades, assim como, melhorar 

os mecanismos de comunicação e informação entre a população:  

“(...) estando eu aqui em VNG há mais de 20 anos a trabalhar e a viver, considero que houve 
uma grande evolução nestes últimos tempos, não só em termos de infraestruturação e criação 
de condições para uma evolução no sentido favorável [em termos ambientais], mas também em 
termos de comportamentos por parte das pessoas. Se nós avaliarmos este período todo, acho 
que houve uma boa evolução, mas que ainda temos um longo trabalho pela frente” (E1). 

“(...) antes de mais acho que a nível ambiental já existe muito trabalho desenvolvido, no entanto 
penso que apesar de todo o trabalho realizado, tem de ser completado de ambas as partes, ou 
seja, de quem realiza as campanhas, e de quem as recebe e implementa os conhecimentos que 
são transmitidos (…)Existe mais trabalho a ser desenvolvido, novas iniciativas, novas 
atividades, direcionadas para a população no geral, para os munícipes no geral. E, não só no 
âmbito das escolas, dos alunos, mas na globalidade dos municípios” (E2). 

“Existem bons espaços verdes, temos uma ótima costa, o litoral está muito bem cuidado, mas 
considero que ainda falta muitas, digamos, informações ao público, à população em geral, e 
que ainda há muita coisa por fazer” (E4). 

Alguns entrevistados referem que promover a sustentabilidade ambiental junto dos 

munícipes é um trabalho exigente, mas urgente. Contudo, não compete às autoridades 

públicas fazer tudo, tem que existir um compromisso geral, assumido por todos, a bem de 

todos, particularmente:  

“(...) na forma como as pessoas ainda olham para o impacto que as ações que eles têm no dia-
a-dia tem no ambiente em termos globais. (...) Portanto, é nesse trabalho ainda que temos que 
trabalhar (...) fazer para que as pessoas participem e façam aquilo que têm que fazer, senão nós 
sozinhos, autoridades públicas, não conseguimos, alcançar os objetivos” (E1).  

Quanto ao trabalho realizado, ao nível interno, tem-se vindo a diminuir os consumos de 

energia dos edifícios municipais, procurando uma maior eficiência, e ao nível externo, 
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procurado criar mais espaços públicos verdes, colocado mais luminárias com tecnologia de 

eficiência energética ou, como já referimos, ao nível da costa a renovação das linhas 

pedonais, essenciais, à mobilidade e refletoras de DS. Além disto, a sensibilização dos 

cidadãos tem sido um forte veículo na construção da sustentabilidade do município:  

“(...) melhoria das condições prestadas aos munícipes, (...) com campanhas de sensibilização e 
atividades que transmitem aos cidadãos os problemas que existem na atualidade e de que forma 
é que com simples comportamentos do seu dia-a-dia podem mexer um bocadinho nesta gota de 
água, neste grande oceano que são estas alterações climáticas e estas questões ambientais a 
resolver” (E2). 

A preocupação em saber mais sobre os problemas que afetam o município, levou-nos a 

perguntar se existem algumas preocupações prioritárias. E, de facto, segundo os técnicos 

existem, nomeadamente, a qualidade do ar e da água, que apesar de muitas vezes serem 

descorados, por parte dos cidadãos em geral, estes problemas acabam por ter repercussões, 

a níveis diferentes, em muitas outras esferas das nossas vidas.  

“Penso que a qualidade do ar é aquela que tem um maior impacto, porque as pessoas se calhar 
falam mais, também nos meios de comunicação social, e portanto há uma prevalência de 
problemas respiratórios, e as pessoas começam a associar. Penso que é essa a preocupação 
maior da população. Mas não associam a esse problema da qualidade do ar, diretamente, com 
aquilo que fazem aos resíduos em casa, e esquecem-se que todos os atos que nós praticamos 
depois acabam por ter o seu contributo, quer na qualidade do ar, quer na qualidade do solo e 
por aí fora” (E1). 

“Existem, nomeadamente em termos de qualidade da água. Gaia tem uma ótima qualidade da 
água, bem tem vindo a ser trabalhada desde há muitos anos (...) existe também em termos da 
qualidade do ar, na minha opinião não com tanta incidência como a qualidade da água, aliás, 
muito cedo o concelho de VNG teve saneamento, e o termos saneamento e água canalizada 
potável é indicador de um concelho, digamos desenvolvido” (E4).  

De modo a inverter algumas destas trajetórias indesejadas, principalmente em termos 

ambientais, foram sendo lançados inúmeros projetos em Gaia, dos quais podemos destacar 

os centros de EA: 

“(...) o Parque Biológico, que mais gente conhece ao nível nacional e não só, 
internacionalmente também. Que faz campanhas, recebe as pessoas e, portanto, vai 
mostrando a necessidade da mudança. Aqui, no serviço onde eu estou, na divisão de gestão 
ambiental, desde 2007 que nós fazemos campanhas direcionadas também para a população 
geral, adulta, nomeadamente, a Semana Europeia da Mobilidade, que é uma ação que temos 
vindo a fazer até ao ano passado, em que o mote tem sido incidido muito na qualidade do ar 
e no impacto que os modos de transporte que nós escolhemos tem na qualidade de vida, e na 
qualidade do ar em particular” (E1).  
 
“Já existem por parte de uma das empresas aliadas ao município que faz a recolha dos 
resíduos diferenciados – a SULDOURO – existem campanhas direcionadas para a 
população de maneira a otimizar a recolha deste mesmo tipo de resíduos, e facilitar a adesão 
da população a estas iniciativas” (E2).  
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Sobre a adesão dos munícipes às iniciativas promovidas, as opiniões divergem. Se por um 

lado temos técnicos que afirmam haver respostas muito favoráveis:  

 “(...) as respostas eram sempre muito favoráveis, o que nos diziam, em regra, é que estas 
campanhas deveriam ser ainda mais incisivas e fazerem-se mais vezes” (E1).  

“Aderem, aderem bem!” (E3).  

Por outro, alguns mencionam que em algumas circunstâncias as pessoas não aderem muito 

bem às iniciativas e propostas do governo local. Ou, então, notam-se diferenças de adesão 

ao nível do território, sendo que a população localizada mais no centro do município adere 

com maior facilidade, face às que estão na periferia, que aderem menos.  

“Não muito bem, porque por exemplo, no caso que eu falei que aconteceu há anos atrás, os 
munícipes fazerem a ligação à rede de saneamento, eles tinham que ser quase (…) persuadidos, 
mas fizeram, e agora, conseguisse, por isso, acaba por ser sempre uma mais valia (...)” (E4) 

Penso que quando existem campanhas aqui no município, existe adesão por parte dos municípes, 
NÃO TODOS, mais até da zona central, aqui do concelho, (…) penso que não existe tanta 
adesão, mesmo ao nível da própria mentalidade, e as ideologias que têm, variam bastante, desde 
as periferias do concelho para a zona mais central. Penso que de forma global, não só no PEA, 
mas também em todas as atividades promovidas pelo município, a população que se localiza 
mais no centro do concelho, adere com mais facilidade do que as da periferia…do interior” 
(E3).  

Dado o contexto geral sobre a sustentabilidade ambiental, segue-se uma análise às políticas 

e estratégias de EA levadas a cabo pelo município, na procura por um DLS.   

 

5.3.2. Políticas e estratégias de EA: a procura do DLS 

A EA, em Gaia, é já entendida pelos entrevistados como uma tradição. E, nos últimos anos 

o trabalho desenvolvido nesta área tem-se intensificado, aumentando o número de projetos 

educativos nos currículos escolares. As campanhas são pensadas no início de cada ano letivo, 

definindo-se os públicos-alvo e as temáticas a trabalhar com os alunos. Depois, cada 

estabelecimento de ensino solicita as ações de informação que mais convenientes lhes parece 

e agenda com a Divisão de Gestão Ambiental uma data para os técnicos as realizarem.  

“Nestes últimos anos, daquilo que é a minha perceção, e o facto de trabalhar muito na EA, é 
que se tem intensificado não só o nosso trabalho como também por parte das escolas deve haver 
uma maior integração dos projetos que nós temos, nos currículos educativos” (E1).  
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“Então, em termos educativo, principalmente, associado aqui à divisão de gestão ambiental, o 
trabalho é muito vocacionado, como eu disse, para as escolas – a formação dada para as 
escolas, para os alunos, são solicitadas as formações por parte dos estabelecimentos de ensino, 
de vários temas que lhes interessam desenvolver e trabalhar com os alunos, e tudo isto, temas 
de cariz ambiental, de maneira a passar uma mensagem a todas as crianças” (E2).  

“Aqui em Gaia, aqui na divisão, faz-se EA há já muitos anos. Mas por aquilo que eu me tenho 
apercebido, as escolas aderem muito bem a estas iniciativas, porque todos os anos é elaborado 
um PEA em que as escolas têm que fazer a sua inscrição, e então, depois, os temas são 
trabalhados pelos técnicos, que vão às escolas, com prévia marcação, para fazerem as ações 
solicitadas pela escola. Mas, de uma maneira geral, quase todas as escolas aderem a estas 
iniciativas” (E3).  

A criação de atividades de EA em parceria com outras organizações privadas e instituições 

públicas é algo que os entrevistados também mencionam, fazendo notar a importância desta 

relação em rede no alcance de um maior público, assim como na possibilidade de aumentar 

a diversidade das ações, que se assumem difíceis, principalmente na efetivação de 

comportamentos que se dizem enraizados na cultura da população. 

“Uma das coisas que nós sempre fizemos aqui internamente e eu acho que é importante para 
que qualquer política possa ter sucesso no futuro é haver vários parceiros nos diversos projetos 
que fazemos. E, sempre que é possível (algo que por acaso nos últimos anos tem sido menos 
possível), a verdade é que há uma grande tradição de se fazerem parcerias com outras entidades. 
Nós já trabalhamos a EA por exemplo com a PSP, a GNR, trabalhamos com a CP, com a 
SULDOURO, com a SUMA, com outras entidades como a Associação Portuguesa para a 
Qualidade. Já trabalhamos campanhas com essas empresas, Universidades, e portanto, para 
haver diversas parcerias, diversas formas de abordagem (…) diferentes formas de chegar 
também ao público alvo, e por outro lado, também, diversificar a oferta que a Câmara tem para 
conseguirmos atingir um objetivo, que é um objetivo efetivamente difícil de alcançar, 
particularmente porque os resultados não são no imediato, e é difícil investir em projetos quando 
não se vê logo qual o resultado” (E1).  

“(…) nós trabalhamos com a SULDOURO, uma empresa intermunicipal que é uma empresa de 
Gaia e do concelho de Santa Maria da Feira, onde por exemplo são efetuadas as visitas não é, 
para mostrar, principalmente às camadas mais jovens o que é uma Unidade de Tratamento de 
Resíduos, o que é um aterro, por aí (…) Por outro lado, temos a SUMA que presta um serviço à 
Câmara, e no âmbito dessa prestação de serviço também, digamos, dá formação nas escolas 
para os miúdos, no âmbito da separação dos resíduos” (E4).  

Impõe-se, assim, uma análise às políticas educativas ambientais, pois já não se põe a questão 

de reproduzir um sentido de orientação à população, mas sim de integrar de forma efetiva a 

temática ambiental nos conteúdos curriculares, que requer, logo de seguida, uma aplicação 

prática nos comportamentos diários de cada um, de cada família...da sociedade!  

“Na população, em geral, e eu diria que hoje em dia já não podemos esperar que venha a 
geração que vem atrás de nós para fazer a mudança, a mudança é obrigatória já, no imediato, 
portanto, ela precisa que nós e os adultos de hoje atuem e façam já a sua parte. (...) Portanto, 
sempre que nós temos a possibilidade ou a oportunidade no âmbito da responsabilidade social 
das empresas, de trabalharmos esta temática com a população adulta, nós estamos sempre 
atuantes e participativos, até porque sempre que recebemos um convite para o fazermos, nós 
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fazemo-lo com toda a vontade porque é uma forma de nós chegarmos a um público-alvo difícil, 
mas que quando nos ouve pelo menos, na hora, recebe bem esse comportamento, acaba por 
refletir um bocado e nós acreditamos que depois das reflexões vêm as práticas que são difíceis, 
porque a mudança não opera de um momento para o outro” (E1).  

A EA, no âmbito dos mais jovens é, neste sentido, realizada com um propósito muito 

específico – sendo difícil chegar à população mais velha, de modo a mudar os seus hábitos 

e comportamentos errados, então, porque não, consciencializá-los, a partir da formação dos 

mais novos, que podem chegar a casa e transmitir as informações aprendidas?! 

“(…) sempre que nós fazemos EA é esse o intuito, é por aí que nós queremos chegar à 
população, através, principalmente dos mais novos” (E3).  

Neste sentido, a prioridade é o 1.º ciclo do ensino básico, onde cada vez mais se aplicam 

ações de informação e sensibilização ambiental tendo como objetivo a transmissão de 

saberes em casa.  

“(…) o interesse em passar a mensagem à população jovem é cada vez maior. Nota-se que existe 
muito trabalho a fazer ainda, porque é-nos solicitada informação sobre determinados temas, 
penso é que existe também outro trabalho, outro desenvolvimento a dar às formações que nós 
prestamos, e que tem que ser feito posteriormente por professores, em sala de aula, a trabalhar 
com os alunos que estão connosco diariamente” (E2).  

“Há! O Que eu acho é que tem que se deixar de achar que os meninos já sabem tudo, eles não 
sabem nada! E, começar do início, é o que falta. Os meninos não sabem fazer a separação, e 
para mim é fundamental para que haja um bom desenvolvimento ambiental, seja onde ele for. 
E, abordar um tema não pela rama, mas desenvolver esse tema. Por exemplo é preferível uma 
escola ter dois temas por ano e trabalhar esses dois temas de uma forma diferente, em que 
realmente, as crianças absorvam o que nós trabalhamos com elas e levem para casa” (E4).  

 Não devendo a organização escolar limitar mais o acesso a recursos educativos em termos 

ambientais e, havendo a necessidade de uma cooperação cada vez maior, entre atores, a 

CMVNG, disponibiliza às escolas um conjunto de apoios, seja com visitas de estudo aos 

Ecocentros disponíveis no concelho, seja pela abertura a novas iniciativas que possam partir 

do âmbito isolado das escolas.  

 “Acho que o município está sempre aberto a novas propostas e novas iniciativas de maneira a 
melhorar este espaço e a cidade que é de todos. Julgo que qualquer proposta feita pelas escolas 
ao município será bem recebida, ponderada e planeada de maneira a que possa ser executada” 
(E2).  

“Sim, existem visitas à SULDOURO, não todos os anos. No sector da educação, são feitas 
algumas atividades nesse âmbito, até porque tenho dois filhos na escola, no 1.º ciclo (...)” (E4).  

Quanto à adesão das escolas às campanhas ambientais, há um manifesto objetivo (por parte 

da DGA) em alcançar um grande número de escolas. Mesmo assim, existem escolas que 
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optam por não aderir às campanhas, ou então, aderem pouco, dificultando os objetivos e a 

atuação dos técnicos municipais.   

 “Um dos grandes objetivos que tem vindo a ser alcançado nos últimos anos é que todas as 
escolas de ensino público pelo menos tenham uma campanha de EA (Esse é um dos objetivos do 
serviço), e temos conseguido alcançar! Às vezes é difícil e existem algumas escolas em que só 
temos uma campanha de EA, por acaso este ano tínhamos uma escola em que não tínhamos 
nenhuma, mas conseguimos agora à última da hora, na última semana, integrá-la numa 
campanha de EA, como é evidente há escolas que têm 10, 12, 15 ações e outras escolas em que 
nós só conseguimos que tenham uma. Se nós olharmos para as escolas e ao longo dos últimos 
anos, nós verificamos que são as escolas localizadas mais no interior do concelho as que têm 
menos campanhas de EA. Pode parecer quase uma segregação territorial e, por vezes, as 
escolas têm essa sensação, nós tentamos aqui que isso não aconteça, aliás, quando nós enviamos 
a divulgação do plano, nós fazemo-lo através da direção dos agrupamentos, mas fazemo-lo 
também através da direção de escola, para que as escolas tenham conhecimento em tempo útil 
do plano e do convite para estarem presentes, mas a ideia, e se nós fizermos um estudo um 
bocadinho mais aprofundado, verificamos que são essas escolas que estão um bocadinho mais 
longe do centro, mais no interior do concelho, as que participam menos (...)” (E1).  

Verificam-se, ainda, algumas discrepâncias ao nível do território, visto que as escolas 

localizadas no interior do concelho são as que aderem menos às campanhas de 

sensibilização, face às que se encontram no centro ou proximidade da CMVNG.  

“(…) Nota-se alguma discrepância tal como disse anteriormente, os munícipes da zona mais 
central e das periferias, nota-se exatamente a mesma discrepância em relação às escolas. 
Escolas que se encontrem mais no centro do concelho, mais na zona urbana, nota-se que 
existe uma adesão muito maior às nossas campanhas, em comparação com escolas que se 
localizam mais na parte interior e nas periferias do município – não aderem a tantas 
campanhas por nós promovidas. Nota-se essa diferença” (E2).  

No geral, a adesão é bastante significativa, ao ponto de alguns técnicos a classificarem como 

“exageradamente muita”, notando-se que por haver muitos temas de trabalho, depois 

ocorrem dificuldades de receção dos conteúdos programáticos.  

“A adesão é muita, na minha opinião exageradamente muita, só que os professores neste 
momento estão a pedir muitos temas. Os temas são tão variados que o que eu noto é que as 
crianças quando vamos lá a primeira e a segunda vez retêm a informação, depois disso eles não 
retêm a informação. Ou seja, na minha opinião, é muito melhor trabalhar menos temas, mas 
consolidá-los mais!” (E4).  

A implementação do projeto “O ambiente na escola” é utilizado, muitas vezes, como um 

complemento ou reforço a outros projetos existente nas escolas. A salientar, 

ilustrativamente, o programa Eco-Escolas, que trabalha, de igual modo, muitos dos temas 

deste projeto municipal. O município de Gaia, enquanto parceiro da ABAE, contribui, assim, 

para uma maior efetivação do programa, tanto pelos apoios financeiros que fornece, como 

no conjunto de compromissos que estabelece com as escolas. Em síntese, as escolas que são 
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Eco-Escolas são as que mais aderem às campanhas, pela necessidade que têm de demonstrar 

o cumprimento dos objetivos do programa, tal como vimos em cima, nos capítulos 

anteriores.  

“Porque as Eco-Escolas, sendo Eco-Escolas têm que trabalhar pelo menos 5 temas ambientais, 
os temas base, os resíduos, a energia e a água, e depois os temas do ano mais um que as escolas 
escolhem. Aquilo que as escolas nos referem é que quando aderem ao nosso Plano de EA têm 
um programa Eco-Escolas implementado na escola porque nós trabalhamos todos esses temas 
e, portanto, somos um facilitador da implementação do programa – é esse um dos nossos 
grandes objetivos como parceiros do programa – o município de VNG é parceiro da ABAE na 
implementação do programa Eco-Escolas para além de assegurar o pagamento e contribuição 
financeira que as escolas precisam, também porque é importante. Ou seja é necessário, depois, 
colaborar (em rede) na implementação das políticas e na criação de alguns compromissos que 
as escolas acabam por adotar no âmbito do programa Eco-Escolas e, portanto, não só aqui no 
serviço, como em outros serviços da Câmara, é necessário haver uma ligação em rede interna, 
de forma a dar resposta às necessidades que surgem (...)”  (E1).  

“(...) pelo contexto diário do trabalho que realizamos aqui na divisão de gestão ambiental 
podemos lidar com isso diretamente. Ou seja, escolas que têm o galardão Eco-Escolas, por 
norma, são aquelas que solicitam mais trabalho, mais formações, mais temas, até porque para 
serem Eco-Escolas têm que justificar esse mesmo galardão e para justificar necessitam de 
desenvolver trabalho, e por isso, solicitam estas formações por parte do município” (E2).  

Quanto à avaliação das campanhas de sensibilização, notoriamente, não existem 

mecanismos de averiguação do trabalho desenvolvido nas escolas pelos docentes e pelos 

alunos. Apenas existe um processo de avaliação do desempenho dos técnicos, mas que estes 

consideram ser pouco viável, por esta não ser reveladora dos conhecimentos adquiridos pelos 

alunos.  

“Existe um processo de avaliação, mas é do técnico que vai dar a formação, que quanto a mim 
não é suficiente porque essa avaliação não revela se os alunos aprenderam ou não” (E4). 

É difícil chegar à população mais adulta, principalmente, no que respeita a sua 

consciencialização. Por isso, quisemos perguntar se têm as ações de informação e 

sensibilização ambiental a capacidade de permitir às crianças informar e influenciar as suas 

famílias. A perceção dos técnicos divide-se (algo que demonstra a falta e a necessidade de 

se ter instrumentos que permitam avaliar o impacto das campanhas que não venha apenas da 

perceção dos técnicos). Se alguns consideram que as ações podem ser um forte veículo de 

mudança de mentalidades, outros têm algumas dúvidas quanto à consciencialização da 

população mais velha, pois o ser humano muitas das vezes demora tempo a mudar os seus 

hábitos, por ter uma cultura já muito enraizada no seu quotidiano.   

 “Nós acreditamos que sim! Acreditamos que os alunos são um veículo até porque é muito difícil 
chegarmos à população ativa, pois esta durante o dia não está disponível, e ao final do dia tem 
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outras coisas para fazer. Quando nós marcamos ações ao fim do dia, ou existe algo em troca ou 
dificilmente estão indisponíveis para participar nas campanhas de EA” (E1).  

“O grande problema aqui é muitas das vezes o passar a mensagem em casa porque o ser humano 
funciona muito por imitação e então sendo este o nosso comportamento já de raiz, muitas das 
vezes, mesmo aprendendo comportamentos corretos, e hábitos corretos, nas escolas, 
promovidos pelos professores, pelos funcionários, e mesmo por nós quando lá vamos fazer as 
ações de formação (...) nota-se que após, quando se coloca a questão ao aluno: mas consegues 
fazer isto em casa?; conseguem implementar?; passar a mensagem aos pais? – muitas das vezes 
recebemos o feedback que não existe tanto interesse por parte dos Encarregados de Educação, 
ou mesmo da família, muitas das vezes, nestas questões ambientais, o que preocupa um pouco! 
Porque as asneiras cometidas pelos pais irão influenciar o futuro dos filhos” (E2).  

Relativamente ao PEA levado a cabo pela Divisão, mais uma vez os técnicos têm uma 

opinião distinta. Se por um lado, existem alguns que o consideram suficiente, embora 

reconheçam as suas lacunas, designadamente na consciencialização da população em geral 

ou internamente ao nível dos funcionários municipais. Por outro lado, há quem o considere 

insuficiente e reforça a ideia de que este não pode apenas ser centrado na escola, devendo, 

também, preparar e educar as restantes faixas etárias da população.    

“Eu diria que o Plano de EA que nós temos aqui, da divisão, e falando apenas deste, é suficiente 
para o que são as necessidades e as expectativas das escolas. Para a população em geral, e 
mesmo internamente para os funcionários, não é, não tem sido nos últimos anos, apesar de ter 
sido inscrito nos últimos 3 anos, uma ação direcionada para o interior, nós não temos tido a 
capacidade de a implementar, por falta de meios humanos, e portanto, eu acho que é premente, 
necessário haver esse empenho de fazer mais, cá dentro” (E1).  

 “Não, ainda não é suficiente, até porque o plano de EA é muito centrado só nas escolas, e não 
é suficiente porque a população em geral tem muita falta de informação” (E4).  

Numa última questão, sobre os desafios para as políticas de EA ao nível interno, nota-se uma 

preocupação comum referida pelos técnicos que, sem hesitar, afirmam não ser feita a 

separação dos resíduos nos gabinetes da CMVNG. E, se queremos alcançar um DLS temos 

que começar, de dentro, dando o exemplo, para fora. Ou seja, um dos grandes desafios será 

criar uma oferta educativa ambiental não somente nas escolas, como também, destinada aos 

técnicos municipais de todos os departamentos e divisões.  

“Atribuir meios que levem a mudanças de comportamento cá dentro, a começar pela senhora 
da limpeza que junta os resíduos que nós separamos ao longo do dia. Isto ainda acontece, nós 
já em 2009 distribuímos caixas de separação por todos os gabinetes, durante um ano nós 
acompanhamos essa implementação, distribuímos folhetos também pelos colegas. Entretanto 
esses equipamentos saíram dos gabinetes, houve reestruturação (…) e eu penso que é necessário 
um investimento interno. Acho que essa é uma parte que não tem vindo a ser trabalhada 
suficientemente e, portanto, deve ser trabalhada” (E1).  

“Portanto, acho que a nível de formação não deveria ser só vocacionada para as escolas, mas 
sim no todo da população e também, aqui, no caso da CMVNG, vocacionar também esta 
formação a nível interno porque acho que se queremos que as coisas sejam implementadas 
foram temos que dar o exemplo de dentro, portanto, acho que era positivo implementar estes 
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comportamentos a nível interno – boas práticas, recolha seletiva de resíduos, entre outras 
vertentes (...) sensibilizar mesmo os próprios funcionários para a adoção destas boas práticas 
e, aí, sim, dar uma boa impressão para todos os munícipes (...)” (E2).  

“Ao nível interno, por exemplo temos uma grande lacuna. Em termos de gabinetes, não é feita 
a separação dos resíduos. Não há esse cuidado de separação de resíduos” (E3). 

“(…) aqui, pelo próprio serviço da Câmara, em que já foi proposto pela divisão de gestão 
ambiental fazer-se a separação dos resíduos, e depois não é oferecida infraestrutura aos 
funcionários de limpeza para colocarem esses resíduos, separados, ou seja, o que é que 
acontece, vai tudo misturado!” (E4).   

A partir de todas estas informações conseguimos, desta feita, compreender melhor a 

sustentabilidade ambiental no concelho de Gaia e toda a lógica das estratégias de EA, desde 

o planeamento à implementação, nas escolas do município de VNG. Esta diversidade de 

perspetivas permitirá, assim, a estruturação de um conjunto de algumas conclusões, a serem 

apresentadas no capítulo que se segue.  
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Capítulo 6 – Conclusões e recomendações  

As questões da sustentabilidade ambiental têm estado, nas últimas décadas, no centro de 

imensuráveis e incessantes debates políticos, científicos e académicos. Tanto, pela tentativa 

de explicar alguns dos fenómenos subjacentes às más práticas quotidianas por cada um de 

nós adotadas, como na tentativa de encontrar mecanismos para informar e melhor 

consciencializar as diferentes populações do mundo a ter comportamentos sustentáveis.  

Com a revisão da literatura, elaborada neste trabalho, podemos constatar que os esforços, 

levados a cabo pelas diversas organizações internacionais, que reuniram vários decisores 

políticos mundiais ao longo dos anos, a debater a sustentabilidade ambiental dos territórios 

e a estabelecer objetivos e metas resolutivas, não corresponderam necessariamente a 

concretizações efetivas. Pois, embora se tenham definido metas ambiciosas e de enorme 

relevo, as contradições ou a falta de celeridade de atuação e ação dos países, não só não 

permitiram a exequibilidade de muitas políticas propostas, como ainda geraram alguns 

retrocessos. A falta de um compromisso político forte, independentemente do nível de ação 

(internacional, nacional, regional ou local) é, assim, um entrave à sustentabilidade ambiental, 

tal como a inexistência de instrumentos que permitam avaliar a evolução e o impacto das 

políticas, de forma a perceber, onde e como, atuar com mais vigor e assertividade. Uma 

melhor cooperação entre atores, uma mais ajustada comunicação entre elementos da 

sociedade e um reforço dos mecanismos para a transmissão de saberes e informações são 

estratégias iminentes na luta, por exemplo, contra as alterações climáticas, a poluição dos 

oceanos, o excessivo uso de recursos naturais ou a errada separação dos resíduos, que sendo 

grandes problemas ambientais, regularmente são objeto de cobertura mediática.  

Como apresentamos no capítulo 2, frequentemente somos levados a refletir sobre o nosso 

estilo de vida, porém, por força dos valores culturais que temos enraizados, muito pouco 

fazemos para o alterar, principalmente se falarmos em práticas e ações relacionadas com o 

ambiente. Por esta razão impõe-se uma mudança de sentido, a começar com a preservação 

dos recursos que nos estão disponíveis, passando pela definição de novos valores ecológicos, 

até à criação de habilidades renovadas para a transmissão do conhecimento. Além disto, 

devemos libertar-nos de uma visão estreita sobre as realidades que nos rodeiam, passando a 

olhar para elas de modo dinâmico, através de novos modos de conhecimento. Com base 
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nestes argumentos e sendo uma das suas linhas de ação, a mudança de atitudes e 

comportamentos da sociedade mundial, a UNESCO, desafiou os países a integrar, nas suas 

linhas estratégicas, uma EDS, que enquanto substituta da tradicional EA, consagra um maior 

envolvimento entre a comunidade educativa (pais, alunos, professores e auxiliares) e o 

ambiente que a rodeia, incidindo nas competências de participação e ação dos cidadãos. A 

educação passou, assim, a ser encarada como um dos vértices essenciais na construção do 

DS, não somente por ter um papel decisivo na eliminação do analfabetismo, como também 

na dinamização de atividades e iniciativas ambientais para inverter os trajetos indesejados 

adotados pela população mundial que conduziam e, aliás, continuam a conduzir à rotura e 

degradação do meio ambiente em variadíssimos domínios.  

Em relação a Portugal, as motivações pela proteção do meio ambiente não são algo recente, 

uma vez que já por volta dos anos 1940 eram salientadas, embora que de forma sucinta e 

não objetiva (devido aos regimes políticos em vigor que reprimiam e omitiam muitas 

opiniões e atitudes) por alguns cidadãos. O caminho foi sendo feito, entre avanços e 

retrocessos até alcançado um passo importante em matéria ambiental – a criação da lei de 

bases do ambiente em 1976, que de entre os muitos aspetos vem salientar o sentido 

vanguardista português em ser um dos primeiros países a ter na sua constituição o Direito 

Ambiental. Os passos legislativos seguintes foram menos ambiciosos e, de certo modo, 

colocaram por terra alguns dos princípios por esta constituição estabelecidos. A necessidade 

de divulgação e reflexão dos diversos problemas ambientais existentes no país, assim como 

algumas orientações internacionais, despertaram o aparecimento de certos organismos 

importantes, como é o caso do CNADS, responsável, de entre os muitos aspetos, pela 

adequada transmissão das informações relativas ao ambiente, à população, elaborando 

pareceres e relatórios, na procura de consensos e mediação entre várias forças sociais, 

económicas e culturais em matéria política ambiental.  

As práticas e os comportamentos ambientais adotados quotidianamente pela população 

portuguesa, foram, ainda, notavelmente analisados no 1.º grande inquérito à 

sustentabilidade, onde se concluiu que os portugueses têm uma grande preocupação com os 

incêndios florestais, o excesso de resíduos e a poluição dos mares, praias e oceanos, porém, 

poucas são as ações coletivas por si desenvolvidas a favor do meio ambiente. Além disto, 

com a análise dos resultados identificamos lacunas ao nível da alimentação, sendo, por 
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exemplo, a quantidade de comida usada em cada uma das refeições e o consumo de carnes 

vermelhas, graves problemas alimentares, e para a sustentabilidade. A consciencialização da 

população para a adoção de práticas quotidianas sustentáveis, direcionadas ao equilíbrio 

entre os recursos que o planeta nos disponibiliza e os recursos que usamos, manifesta-se um 

dos desafios mais complexos dos nossos dias. A construção de “novas” comunidades, com 

responsabilidades partilhadas entre atores, deve articular-se com a ação educativa dinâmica, 

forte e renovada.   

Tendo por base a incursão teórica desenvolvida no capítulo 3, sobre a difícil missão da 

educação numa era de DS, é legitimo afirmar que a escola não pode mais circunscrever-se 

como um simples espaço onde os jovens aprendem apenas os planos curriculares que são 

delineados para as disciplinas, em cada ano letivo. Pelo contrário, deve procurar incutir nos 

estudantes diversos saberes, diversificando os conteúdos curriculares, ao mesmo tempo que 

deve aproveitar o contexto sala de aula para os ajudar a descobrir o ambiente que os rodeia 

e a perspetivar o seu futuro com base em relações integradas da sua experiência com outros 

atores, para a invenção e apropriação de uma nova cultura sustentável (contrária à das 

gerações mais velhas, que exploraram os recursos exageradamente e potenciaram os 

problemas que hoje nos são tão visíveis).   

Sendo este trabalho o culminar de uma experiência de estágio no município de VNG, onde 

se desempenharam funções na área da EA, principalmente em escolas de 1.º ciclo do ensino 

básico, e tendo sido um dos nossos objetivos centrais compreender, empiricamente, o papel 

do município no desenho e implementação de políticas de sustentabilidade ambiental e de 

EA, a fim de perceber os seus impactos e a sua importância  para uma maior 

consciencialização da população para que seja alcançado um DLS, elaborando um conjunto 

de objetivos específicos, cabe-nos enfatizar, agora, a sua correspondência empírica, através 

das seguintes reflexões conclusivas:  

§ Nos últimos anos ocorreram melhorias no estado do meio ambiente no concelho de 

Gaia ao nível das infraestruturas, espaços verdes e preservação da orla costeira, 

porém, existe um longo caminho a percorrer no que toca a informação que chega até 

à população;  

§ Para os docentes de 1.º ciclo três das principais preocupações prioritárias para o 

concelho são a poluição do mar/praias/oceanos, o excesso de resíduos e a qualidade 
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da água potável. Os técnicos, por sua vez, consideram haver uma preocupação 

prioritária com a qualidade da água, mas também mencionam a qualidade do ar 

como sendo preocupante (ao contrário dos docentes que a posicionaram em 6.º lugar 

na ordem de prioridades);  

§ No que respeitam as ações desenvolvidas a favor do ambiente, à semelhança do 1.º 

grande inquérito à sustentabilidade ambiental (referido no capítulo teórico 2), no 

nosso caso em particular, a grande maioria dos docentes também executa com maior 

frequência ações individuais, descorando as ações coletivas e de preservação do 

meio ambiente; 

§ As práticas existentes em Gaia não fogem muito do cenário que encontrámos 

internacional, ou nacionalmente, uma vez que existe um forte consumo alimentar de 

carne e seus derivados (com impactos muito negativos para o ambiente) em 

detrimento de uma alimentação baseada em vegetais, legumes e frutas (integrada na 

dieta mediterrânica e práticas sustentáveis);  

§ Regra geral, os munícipes aderem bem às campanhas promovidas pelo município de 

VNG. Nota-se, porém, uma discrepância de adesão, ao nível da disposição do 

território, sendo os munícipes do centro aqueles que aderem com maior facilidade 

às iniciativas propostas pelo município, em comparação com os indivíduos 

localizados mais na periferia, que aderem menos. Tal deve-se, por um lado, à 

incapacidade que muitas pessoas têm de se deslocar até ao centro do concelho, ou 

por outro, pelo desconhecimento que existe das campanhas.   

§ Para que seja atingida uma maior sustentabilidade ambiental no município, os 

docentes entendem, por exemplo, ser importante penalizar mais quem não cumpre 

as normas ou a legislação em matéria ambiental, evitar a produção de produtos e 

serviços com impactos negativos para o ambiente, aumentando os preços dos 

produtos insustentáveis (de forma a minimizar os custos dos que são sustentáveis);  

§ A CMVNG tem várias estratégias educativas implementadas no concelho, sendo 

uma das mais antigas (considerada até como uma tradição) a EA lecionada nas 

escolas do município e que conta com um apoio de outras instituições públicas e 

organizações privadas, como é o caso das Águas de Gaia, da SULDOURO e da 

SUMA. Esta cooperação entre atores é, na opinião dos técnicos, um dos fatores 

chave para o sucesso das políticas implementadas;  
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§ Segundo a avaliação dos docentes, as ações de informação e sensibilização 

ambiental promovidas na comunidade escolar de 1.º ciclo têm uma forte relevância, 

seja pela responsabilidade que criam nos alunos, pelo incremento de valores 

ecológicos, pela capacidade de influenciar as famílias (com as informações que as 

crianças levam até casa), seja pelo enorme papel da escola em educar, em 

cooperação com os governos locais, as gerações mais novas que serão as populações 

de futuro;  

§ Pela relevância das ações, a grande maioria dos docentes encontra-se satisfeito com 

a implementação destas em contexto sala de aula, e nas próprias escolas;  

§ Em termos de adesão, as escolas solicitam muitos temas do projeto “O ambiente na 

escola”, destacando-se campanhas associadas à importância e valor da água, 

consumo alimentar e energético. Adesão esta, na perceção dos técnicos municipais, 

exageradamente muita, que a criticando, entendem que seria mais relevante trabalhar 

menos temas, mas de maneira mais prática e consolidada;   

§ Existe uma falta de instrumentos de avaliação do trabalho desenvolvido pelas 

escolas após a aplicação das ações de sensibilização e informação ambiental 

promovidas pela Divisão de Gestão Ambiental;  

§ Constata-se que as escolas que têm um galardão Eco-Escolas são as que mais 

solicitam campanhas, de modo a justificarem a distinção que possuem;  

§ Para os técnicos formadores, o PEA proposto pela Divisão de Gestão Ambiental é 

suficiente no que são as necessidades e as expectativas das escolas do concelho, mas 

não o é para a população em geral, faltando direcionar iniciativas com maior 

abrangência no que toca o público-alvo;  

§ Para os docentes existem aspetos a melhorar nas campanhas, designadamente, no 

modo como os conteúdos programáticos são apresentados, na maior interação que é 

pedida na transmissão do conhecimento, no envolvimento de mais atores (famílias 

principalmente) ou no espaçamento temporal que deve separar cada uma das ações 

realizadas. A manutenção destes projetos é também sugerida;  

§ Existem múltiplos desafios para as políticas de EA no município de Gaia, a começar 

pela formação dos profissionais/ trabalhadores municipais, para uma mudança 

indispensável ao nível interno, onde existem várias lacunas, devendo ser salientada, 
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a não separação dos resíduos dentro da instituição pela falta de meios disponíveis 

aos funcionários de limpeza;  

Na nossa opinião, com a experiência de estágio e depois de uma extensa revisão de literatura 

sobre esta temática, continua a existir, hoje, um grande desconhecimento sobre os reais 

impactos dos nossos comportamentos no meio ambiente, assim como uma inação por parte 

de muitos atores intervenientes no processo de tomada de decisão. As políticas educativas 

locais são concretizadas com projetos na escola, mas pouco dela saem fora. Existem limites, 

claro está, mas os problemas ambientais não serão ultrapassados se não delinearmos 

estratégias efetivas que se materializem numa envolvência individual, que passa a coletiva 

e, depois, a socialmente implementada e responsabilizada pela sociedade.  

De que vale uma grande adesão das escolas às ações de informação e sensibilização 

ambiental, se após a sua aplicação, os temas não são trabalhados e aprofundados pelos 

docentes e pelos alunos? A verdade é que quando os técnicos regressam a uma escola onde 

já lecionaram uma ação, as crianças recordam-se da sua presença, mas muito pouco sabem 

do que disseram, explicaram ou transmitiram. O mesmo acontece com os professores! A 

justificação para o sucedido centra-se, na maioria das vezes, na excessiva carga letiva que 

os alunos têm (pelos planos curriculares extensos das disciplinas) ou na subcarga burocrática 

a que os professores cada vez mais estão sujeitos (como a correção dos testes, as reuniões de 

avaliação, concelho disciplinar, entre outros).  

Indo ao encontro do que trabalhamos na revisão da literatura, concluímos que a escola deve 

incorporar, no seu âmago, as componentes científicas, mas também, não pode descorar as 

cívicas e humanísticas, que permitirão aos jovens estudantes conhecer o ambiente que os 

rodeia e perceber o que têm que fazer para melhorarem as suas condições de vida na 

atualidade, a pensar no seu futuro e no das gerações seguintes. A cooperação entre múltiplos 

atores tem que equacionar estes fatores no processo de construção de projetos e iniciativas 

que traduzam uma mais valia nas aprendizagens da população, assim como criar mecanismos 

de avaliação do trabalho desenvolvido por ambas as partes.  

Após a consolidação de todas estas informações recolhidas, cabe-nos, em suma, fazer 

algumas recomendações de possíveis novas formas de aprendizagem ou de melhoria das 

existentes para a prossecução de um DS que seja adaptado às necessidades locais, mas que 
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também, fortaleça a consciência ambiental local para a resolução dos problemas mais 

dramáticos do concelho.  

Uma das primeiras sugestões passa pela conceção de instrumentos de avaliação das 

campanhas e ações promovidas pelo município, sejam estas da DGA ou resultantes da 

cooperação com outros atores (SULDOURO, SUMA, Águas de Gaia). Através, por 

exemplo, de atividades (“feiras do conhecimento”; mostras por escola) no final de cada 

período letivo, de acordo com os temas trabalhados nas ações e com a interação de todas as 

escolas do concelho. Na impossibilidade de tal organização, solicitar às escolas, que depois 

da implementação das campanhas, desenvolvam trabalhos expositivos e práticos, com os 

alunos, tendo por base os temas ambientais lecionados. Por outro lado, instituir no PEA de 

cada ano letivo, um número máximo de ações a que cada escola se pode inscrever, 

possibilitará um espaçamento maior, dando hipótese de as escolas trabalharem os temas, 

posteriormente, à aplicação de cada ação. Ao mesmo tempo que permitirá um aumento da 

capacidade dos técnicos em chegar a mais escolas.    

Vivendo, nós, num mundo e era digital, o desenvolvimento de ferramentas de livre acesso 

aos docentes de cada escola, com as apresentações das ações de sensibilização e informação 

ambiental, seria uma mais valia para recapitulação dos conteúdos por parte dos professores, 

assim como o aprofundamento dos mesmos com os alunos. Além disso, o alargamento da 

apresentação do PEA a todos os docentes do município (em 2 ou 3 sessões de 

esclarecimento) e não exclusivamente aos coordenadores de escola, parece-nos uma outra 

sugestão para uma mais eficaz implementação do PEA. Pois, ao longo de todo o estágio 

verificámos alguma dificuldade de comunicação entre o corpo docente em algumas escolas, 

dificultando a exequibilidade e aplicação das ações de informação e sensibilização 

ambiental.  

Como foi possível constatar, a partir da análise do estudo de caso, as escolas de 1.º ciclo são 

as que mais aderem às campanhas, havendo pouca adesão por parte dos restantes ciclos de 

ensino. Por esta razão, seria útil e necessário direcionar esforços para a implementação de 

ações a níveis mais avançados de ensino, através, por exemplo de uma adaptação das ações 

aos conteúdos programáticos e curriculares das escolas, envolvendo até professores 

especialistas em vários domínios das Ciências Naturais, da Geografia, entre outros.  
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Além disto, e porque muitas das vezes as campanhas não conseguem alcançar um dos seus 

principais objetivos – transmissão de conhecimentos dos alunos às famílias –, o 

envolvimento dos pais, com atividades na escola ou fora dela, em horários compatíveis com 

os diferentes empregos, parece-nos uma outra ideia a reforçar ao longo de cada ano letivo, e 

na cooperação que deve existir entre o município e as escolas. No caso da adesão dos pais 

ser reduzida, por que não, no momento das reuniões de entrega das avaliações dos 

estudantes, dinamizar, juntos destes, pequenas ações de consciencialização, salientando, o 

facto de os seus filhos já as terem tido e quererem muito ver, alguns dos aspetos nelas 

salientados, implementadas nas suas vidas quotidianas.  

Outra possibilidade de melhoria das campanhas do município está associada à sensibilização 

de outras faixas etárias da população que não os jovens. Pois, efetivamente, existem muito 

poucas campanhas dirigidas à população em geral, que não estando informada ou 

consciencializada sobre diversas questões, desde a melhor forma para separar os resíduos ao 

consumo de água que deveriam ter, continuam a ter práticas e atitudes pouco sustentáveis. 

De forma resumida, desenvolver uma pedagogia criativa de conhecimentos, para diferentes 

perfis sociais e para as diferentes faixas etárias é, para nós, um dos caminhos a seguir.  

Por último e porque queremos, de futuro, aprofundar esta área de estudos, terminamos com 

a ideia de que o conhecimento deve cada vez mais ser contextualizado nas experiências de 

vida de cada um, que sendo debatido e regulado por múltiplos atores, transformar-se-á em 

ação.  

“O conhecimento é contextualizado, interligado às experiências de vida, à cultura, às 

organizações sociais e culturais. Regulado por normas, por valores, assim como por 

instituições gerais sobre o sentido da Vida, o conhecimento transforma-se em acção”. 

(Bertrand, Valois e Jutras, 1999: 195).  
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ANEXO 1 

Indicadores ECOXXI



Indicador Descrição 

1. Promoção da EA/EDS por iniciativa do 
município  

Existência de empenho dos municípios em relação à 
implementação da Agenda 21 Local, nomeadamente 
no que diz respeito a iniciativas de (in)formação e 
EA, traduzida na dinamização de estruturas de EA e 
na implementação de Projetos de iniciativa do 
município.  

2. Programas da FEE 

O indicador visa reconhecer o trabalho desenvolvido 
anualmente pelas escolas que possuem um programa 
de EA coerente e em conformidade com a 
metodologia e critérios previstos nos Programas da 
FEE: Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o 
Ambiente. 

3. Implementação do programa Bandeira 
Azul  

O indicador visa premiar os municípios que possuem 
zonas balneares, portos e marinas que cumprem os 
critérios relativos ao Programa Bandeira Azul no que 
respeita: a qualidade da água balnear; a Informação 
e EA; a gestão ambiental e equipamentos; e a 
segurança e serviços. 
 

4. Cidadania, governança e participação  

Este indicador pretende avaliar a interatividade entre 
a autarquia e a população, medindo o envolvimento 
dos munícipes nos processos de tomada de decisão. 
 

5. Informação disponível aos munícipes  

Quantidade e diversidade de informação fidedigna 
disponibilizada pelo município em matéria do 
ambiente e DS. 
 

6. Emprego  
Indica o empenho do município (administração 
local) em matéria de ambiente. 
 

7. Cooperação com a Sociedade Civil em 
Matéria de Ambiente e de Promoção do 
DS 

Este indicador pretende avaliar a cooperação do 
município com a Sociedade Civil, nomeadamente 
com as ONG’s de Ambiente e Organizações Não-
governamentais de Desenvolvimento oficialmente 
constituídas e ativas. 
 

8. Certificação de Sistemas de Gestão 

A implementação de Sistemas de Gestão Ambiental 
permite avaliar a preocupação com a qualidade do 
ambiente. O EMAS da União Europeia é um 
instrumento de gestão para empresas e outras 
organizações que avalia, relata, e melhora a 
sua performance ambiental. 
 

9. Áreas Classificadas (Âmbito 
Conservação da Natureza) 

Número e superfície ocupada de áreas classificadas 
no âmbito da conservação da natureza. Inclui áreas 
protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas e áreas da Rede Natura 2000 (sítios da 
lista nacional de Sítios, Sítios de Importância 
Comunitária e Zonas de Protecção Especial – ZPE) 
 

10. Conservação da Natureza 
(Biodiversidade e Geodiversidade). 
Conhecer, educar e Divulgar 

Este indicador tem como objetivo a avaliação dos 
parâmetros relacionados com a conservação dos 
recursos naturais. 
 

11. Gestão e Conservação da Floresta Este indicador pretende avaliar o desempenho dos 
municípios relativamente à melhoria do 



 

ordenamento, gestão e conservação dos espaços 
florestais. Os espaços florestais são, para efeitos 
deste indicador, entendidos como terrenos ocupados 
com floresta e matos segundo os critérios definidos 
no inventário florestal nacional 
 

12. Ordenamento do Território e Ambiente 
Urbano 

Este indicador pretende avaliar algumas das 
caraterísticas da qualidade de vida das populações 
relacionadas com o ordenamento do território, bem 
como algumas medidas de intervenção do município 
desta maneira. 
 

13. Qualidade do Ar e Informação ao 
Público 

Este indicador pretende avaliar o desempenho do 
município em termos de avaliação e gestão da 
qualidade do ar, nomeadamente no que se refere a 
iniciativas voluntárias para a caraterização deste 
descritor e a sua melhoria; bem como as formas de 
sensibilização e divulgação de informação sobre esta 
matéria. 
 

14. Qualidade da Água para Consumo 
Humano 

O indicador água segura, reflete a percentagem de 
água da torneira que é controlada e de boa qualidade, 
de acordo com as normas estipuladas na legislação 
nacional e comunitária. Resulta do produto de dois 
indicadores: a percentagem de análises realizadas 
(cumprimento da frequência regulamentar) e a 
percentagem de cumprimento dos valores 
paramétricos. 
 

15. Qualidade dos serviços de águas 
prestados aos utilizadores 

O indicador pretende avaliar a percentagem de 
alojamentos familiares clássicos existentes no 
concelho servidos por rede de abastecimento de 
água, bem como ligados a sistemas de drenagem e 
tratamento de águas residuais. Pretende ainda avaliar 
a qualidade do serviço prestado pelas estações de 
tratamento de águas residuais, quer da 
responsabilidade do município, quer de outras da 
responsabilidade de entidades gestoras. 
 

16. Produção e Recolha Seletiva de Resíduos 
Urbanos 

Este indicador pretende avaliar a evolução da 
produção de resíduos urbanos, a produção de 
Resíduos de Embalagem recolhidos seletivamente, 
bem como a existência de recolha seletiva de outros 
tipos de resíduos. 
 

17. Valorização do Papel da Eficiência 
Energética na Gestão Municipal 

Este indicador pretende analisar as competências e 
iniciativas dos municipios, quer enquanto entidades 
consumidores de energia e gestoras do seu próprio 
património, quer enquanto entidades reguladoras das 
actividades económicas e/ou exploração dos 
recursos endógenos do território sobre o qual 
possuem obrigações e responsabilidades. 
 

18. Mobilidade Sustentável 
Este indicador pretende aferir a existência de 
estruturas disponíveis facilitadoras de uma 
mobilidade mais sustentável. 



 

19. Qualidade do Ambiente Sonoro 
Este indicador pretende aferir a adoção de medidas 
conducentes à melhoria da qualidade do ambiente 
sonoro. 

20. Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Sustentável 

Este indicador pretende aferir o DS através da 
valorização da atividade agrícola que incorpora os 
conceitos de sustentabilidade no modo de produção 
e formas de valorização dos produtos de 
qualidade. Integra ainda as atividades 
complementares à atividade agrícola em meio rural 
e a prática de agricultura em meio urbano. 
 

21. Turismo Sustentável 

Este indicador pretende aferir o desempenho 
turístico do município, bem como as iniciativas da 
autarquia que contribuem para integrar o turismo 
com uma atividade sustentável na sua área de 
influência. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

Atividades desenvolvidas ao longo do estágio 



Meses de estágio Atividades desenvolvidas 

Outubro  
Com o início do estágio curricular, no dia 17 de outubro de 2018, na DGA 
da CMVNG, foi-me proposto, pela Dr.ª Fátima Silva (Chefe de Divisão e 
orientadora de estágio) assistir às ações de sensibilização e informação 
ambiental realizadas pelos técnicos municipais nas escolas de 1.º ciclo do 
ensino básico do concelho. Após ver como estas eram implementadas, fui 
questionado sobre se tinha interesse em preparar algumas ações (de acordo 
com os temas já delineados para o ano letivo corrente) ou se queria integrar 
outro tipo de funções/atividades. Com algum receio, mas com vontade de 
arriscar e adquirir novas habilidades e conhecimentos, optei pela primeira 
opção – elaborar ou atualizar algumas apresentações sobre os temas 
disponíveis do PEA, para depois as lecionar nas escolas do concelho.  
 
Comecei por trabalhar um tema mais simples e sobre o qual tinha maior 
familiaridade: “Os ciclos de vida dos seres vivos”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta ação tem por objetivo apresentar as fases de desenvolvimento de seres 
vivos de várias espécies e o papel desempenhado por cada uma no 
ecossistema, com particular relevância para espécies citadinas de 
convivência quotidiana e os cuidados a adotar de forma a preservar o 
equilíbrio natural controlando pragas, sem pôr em causa a sobrevivência das 
espécies e dos habitats. 
 
Querendo demonstrar às crianças as consequências que alguns dos nossos 
errados comportamentos podem ter para a vida de outras espécies, introduzi, 
na apresentação já existente sobre este tema, algumas dimensões importantes 
como o uso excessivo e abusivo de plástico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além disto, construi um jogo de perguntas, a aplicar no final de cada 
apresentação, com o intuito de perceber, se por um lado as crianças captaram 
as informações, e por outro, para sintetizar tudo de forma diferente.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro  
Preparada a apresentação, iniciei, sob supervisão de um outro técnico, as 
ações nas escolas. As primeiras impressões foram de que os alunos gostam 
de receber estas campanhas e de aprender com elas, assim como, já vão tendo 
uma certa familiaridade com os problemas ambientais que afetam a vida de 
outras espécies e o nosso próprio quotidiano. Porém, ainda existe muito a 
fazer e a progredir.  
 
Dado o bom feedback, recebido pelas escolas, prossegui as ações de 
sensibilização com este tema, durante todo o mês de novembro.  
 
Este envolvimento em ações concretas de informação e sensibilização 
ambiental foi crescente e, a dado momento, propuseram-me novas 
iniciativas, as quais tive o maior dos privilégios em aceitar, para os meses 
seguintes de estágio.  
 

Dezembro  
A chegar ao fim as apresentações sobre “Os ciclos de vida dos seres vivos”, 
foi momento de iniciar a preparação do próximo tema: “Bioindicadores” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Este tema foi de maior complexidade em relação ao anterior. Porém, foi 
muito desafiante procurar estratégias para tornar a ação mais dinâmica e 
interativa com os alunos. Depois de conversar com os responsáveis da 
divisão e, tendo a possibilidade de ter acesso a esses recursos, recolhi, numa 
floresta perto de casa, alguns exemplares de líquenes e fungos para levar 
comigo no momento de lecionação desta temática nas escolas (para lhes 
explicar como estes nos podem indicar a qualidade do ar em nosso redor). 
Assim como, desenvolvemos uma experiência com uma cebola para 
demonstrar aos alunos como podemos, a partir de mecanismos simples, saber 
sobre a qualidade da água que temos acesso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janeiro  
Após as interrupções letivas, do mês anterior, retomei a preparação da 
apresentação da ação “Bioindicadores”, tal como, à realização de mais um 
jogo (composto por 8 questões) para o final da apresentação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Concluída a apresentação, iniciou-se a sua lecionação, ao mesmo tempo, que 
comecei a preparação da campanha “O conto da Bolota” (terminando a 
história e iniciando a sua apresentação).  
 
Saliente-se, ainda, que durante este mês, por força da elevada carga de 
apresentações (devido à também grande solicitação por parte das escolas), 
lecionei algumas outras ações, nomeadamente, “O valor da água”; “O ciclo 
do papel” e “Alimentação saudável e sustentável” da autoria de outros 
técnicos municipais.  
 

Fevereiro  
Chegado o mês de Fevereiro, conclui a apresentação do “Conto da Bolota”, 
dando logo de seguida, início à sua implementação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Através deste conto pretende-se dar a conhecer as espécies autóctones da 
família das fagáceas, a sua importância para a preservação dos ecossistemas 
e economia do nosso país. Além de que se pretende dar a conhecer os 
diferentes usos que podemos dar aos recursos que a natureza nos fornece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Um dos exemplos dados foi a cortiça. Explicando-se todos os processos de 
transformação da casca do sobreiro em rolhas, assim como, na utilidade que 
lhes podemos dar após o seu uso mais conhecido que é o engarrafamento das 
garrafas de vidro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em termos de aplicabilidade, para se ter uma ideia, consegui lecionar esta 
ação em 18 escolas do concelho neste mês de Fevereiro (em alguns casos, 
com 5/6 sessões diárias, de 45 minutos/cada).  
 

Março  
No mês de Março, foi dada continuidade à ação do Conto da Bolota, tendo 
sido implementada em 9 escolas. Ao longo deste mês, e por ter dias 
disponíveis, sem outras atividades, lecionei também ações de outros técnicos 
como “O valor da água”; “Alimentação saudável e sustentável”; “O ciclo do 
papel”, “A importância de poupar energia” e “O ciclo da roupa”.  
 
Neste mês decorreu, ainda, o Fórum “O papel da sociedade nas alterações 
climáticas”, organizado pela DGA, e na qual contribui no planeamento e 
staff.  
 

Abril  
No início do mês de abril comecei a pesquisar informações para a preparação 
de uma outra campanha: “Biodiversidade e conservação da natureza”.  
 
De um modo geral, com esta ação pretende-se contribuir para os princípios 
da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 
nomeadamente: promover o reconhecimento do valor do património natural 
e fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela 
sociedade. Onde, depois de um contexto de algumas informações mais 
teóricas, se pretende dar a conhecer os diferentes espaços naturais existentes 
no concelho de Gaia, a fim de promover a sua visita, mas também 
preservação.  
 



 

 
Esta apresentação, da minha autoria, encontra-se apresentada na totalidade 
no Anexo 9.  
 
Após supervisão e aprovação da apresentação, pela chefe da DGA, 
começamos, mesmo antes da interrupção letiva de abril, a implementação 
desta ação.   
 
O mês de abril ficou, ainda, marcado pela oportunidade em assistir, 
presencialmente e com os técnicos municipais também formadores, à 
National Geographic Summit 2019, realizada na Casa da Música no Porto. 
Cujo tema se debruçou nas consequências do Plástico para o meio ambiente 
e seus ecossistemas. Esta possibilidade permitiu, assim, adquirir alguns 
conhecimentos que foram, posteriormente, aplicados na ação “O ciclo do 
plástico” de que tive o privilégio de também lecionar numa ou outra escola 
do concelho neste mês.  
 

Maio  
Com o mês de maio, um novo desafio! Preparar uma ação de sensibilização 
sobre “Alterações climáticas” destinada aos alunos de 3.º Ciclo de uma 
escola do concelho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendo esta uma apresentação destinada a um público mais crescido, optei 
por aprofundar um pouco mais os conteúdos, ao mesmo tempo que estabeleci 
uma relação com os conteúdos que estava a trabalhar no relatório de estágio. 
Especificamente, decidi dar a conhecer aos jovens desta escola alguns dos 
esforços internacionais sobre sustentabilidade ambiental e sobre o combate 
às alterações climáticas e muitos outros problemas ambientais. 
Apresentando uma linha cronológica com alguns dos principais marcos 
internacionais.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois disso, propôs um debate com eles sobre onde podemos e devemos 
mais intervir, e este especto foi o que mais me surpreendeu, por um lado pelo 
desconhecimento de alguns jovens em relação a esta temática, e por outro no 
papel e excelente oportunidade que tive em dar a conhecer o meu ponto de 
vista sobre a necessidade de adotarmos novas e adaptadas formas de 
aprendizagem face aos problemas ambientais existentes nos nossos dias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fim, este foi o mês marca o término de uma oportunidade incrível que 
tive, tanto pelos enormes conhecimentos que adquiri, quanto pelas pessoas 
que conheci, pelo percurso que fiz e pela capacidade que tive para tentar 
formar crianças mais conhecedoras do ambiente que as rodeia, de modo a 
olharem para ele com o intuito de o preservar, a bem de um planeta 
sustentável, de gerações futuras seguras!!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 

Inquérito por questionário



 
 

  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

Plano de investigação    



 

  

 2018 2019  
Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.  Jul 

 
Definição da questão de 
investigação e objetivos   
 

          
 

Escolha da temática            
Elaboração da questão de 
investigação             
Definição dos objetivos gerais e 
específicos            
 
Revisão da literatura  

 
          

 

Leitura interpretativa e seleção 
da informação de acordo com a 
relevância para o estudo   

          
 

Recolha de dados de 
conhecimento exploratório, de 
ligação à revisão prévia 

          
 

 
Metodologia e plano de 
investigação 
 

          
 

Identificação do plano 
metodológico, tendo por base o 
tipo de investigação, a 
pertinência do estudo, e as 
técnicas para a recolha de dados  

          
 

 
Construção dos instrumentos 
de recolha de dados, definição 
da população e questões éticas  
 

          

 

Elaboração do inquérito por 
questionário e guiões de 
entrevista  

          
 

Redação de um consentimento 
informado para aplicação das 
entrevistas  

          
 

 
Procedimento de recolha de 
dados  
 

          
 

Aplicação dos questionários               
Protocolo de aplicação das 
entrevistas: local, data, duração 
e tipo de entrevista + realização 

          
 

 
Apresentação dos resultados  
 

          
 

Tratamento dados recolhidos e 
redação do relatório final              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

Guião de entrevista    



 

Guião entrevista – Técnicos Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

Estudo sobre sustentabilidade ambiental e políticas de EA ao nível local 

 

1. Perfil do entrevistado  

1. Idade 

2. Freguesia de residência 

3. Nível de escolaridade (em caso de ser licenciado, referir curso) 

4. Atividade profissional atual: função na CMVNG 

5. Há quanto tempo está ligado à área da EA?  

 

2. Sustentabilidade ambiental e políticas de EA  

1. Como avalia, de um modo geral, o estado do meio ambiente no concelho de Vila Nova de Gaia?  

2. Considera que em Gaia existem preocupações ambientais prioritárias? Se sim, quais? 

3. O que tem sido feito em Gaia para promover boas práticas ambientais junto dos cidadãos em geral?  

 3.1. Como entende a reação dos munícipes às iniciativas promovidas?  

4. Nas últimas décadas, por força de um conjunto de problemas ambientais identificados, diversas 

organizações mundiais, têm vindo a promover múltiplas iniciativas para uma maior sustentabilidade 

ambiental dos países em geral, mas também, ao nível local. Do que tem visto ser desenvolvido em 

Gaia, quais pensa serem as ações mais importantes que o município deveria promover para se tornar 

mais sustentável? 

 

3. Políticas e estratégias de EA  

1. Nos últimos anos assistimos a uma gradual transferência de competências no domínio da educação 

do poder central para os municípios. Como se tem posicionado a CMVNG em matéria educativa?  

1.1. Existem relações de rede com outros agentes de governação local (eg. Instituições 

públicas ou organizações privadas sediadas no município) para implementação de políticas 

educativas? 

2. Na relação ambiente – educação, o que tem sido feito em Gaia para a promoção de boas práticas 

de EA?  

2.1. E, particularmente junto da comunidade escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 

2.2. Que tipo de apoios podem as escolas ter da parte do Município? (por exemplo, para a 

sensibilização e promoção de iniciativas para uma cidadania consciente e participativa)  

2.3. Qual a adesão das escolas do concelho às iniciativas de EA promovidas pela CM?    



 

2.4. Têm algum sistema de avaliação do impacto dessas iniciativas em prática? Conseguem 

avaliar se as escolas acolhem bem as iniciativas e se os respectivos professores dedicam 

partes letivas à criação de iniciativas ambientais? 

2.5. Na sua opinião, de que modo as ações incrementam valores ecológicos nos alunos? 

2.5.1. Terão estas a capacidade de permitir às crianças informar e influenciar as suas 

famílias? 

3. Considera o plano de EA suficiente para um DLS? Quais os desafios para as políticas de EA a 

nível local? 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Filipe Rocha 

Mestrado em Administração e Gestão Pública – Universidade de Aveiro  

Josefsrocha@ua.pt 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 

Consentimento informado    



 

 

Declaração de Consentimento Informado 
 

A presente investigação é de autoria de José Filipe da Silva Rocha, aluno do 2.º ano do Mestrado em 

Administração e Gestão Pública, do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, da 

Universidade de Aveiro, do ano letivo 2018/2019, e está a ser desenvolvida no âmbito do relatório de 

estágio para obtenção do grau de mestre, sob orientação da Professora Doutora Sara Moreno Pires.  

Com este trabalho, pretende-se compreender, empiricamente, as políticas, programas ou projetos de EA 

criados, promovidos e ministrados pelo município, nas escolas de 1.º ciclo do ensino básico, a fim de 

perceber a sua importância e utilidade para uma maior consciencialização da população mais jovem, e de 

modo a ser alcançado um DLS.   

 
Considero que:  

® Fui informado (a) acerca dos fins pedagógicos desta investigação;  

® Participo voluntariamente e sou livre de desistir do estudo a qualquer momento;  

® Compreendi que tenho direito de colocar, agora ou durante o desenvolvimento do estudo, qualquer 

questão acerca do mesmo;  

® Informaram-me que a entrevista seria gravada em áudio e permito que assim seja;  

® Aceito que as minhas perspetivas sejam incorporadas de forma confidencial nos resultados do estudo 

e possam ser publicadas, divulgadas ou apresentadas pelo responsável da investigação para fins 

académicos;  

® Depreendi que este documento, assim como os dados da presente entrevista serão conservados de 

forma segura pelo responsável da investigação e destruídos no fim do estudo;  

® Compreendi que a minha identidade não será revelada por via do respeito pelo anonimato, proteção 

e confidencialidade dos dados.  

 
Eu, _______________________________________________________________________________  

tomei conhecimento dos dados descritos e concordo em participar na entrevista.  

 

       

 
 
________________________          ________________________         ________________________ 
 
 

Contacto do responsável da investigação para qualquer esclarecimento adicional: 
 josefsrocha@ua.pt 

  

Assinatura do entrevistado 

 

Assinatura do entrevistador 

 
Assinatura do orientador 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 

Linhas de ação e Princípios     



 

Linhas de ação (CMVNG, 2017):  

A. Expressar o contributo da educação para os objetivos estratégicos do município; 

B. Valorizar a mobilização e participação em rede dos atores educativos; 

C. Privilegiar o desenvolvimento integral do cidadão, potenciando a mobilidade social 

e a sua inserção na comunidade; 

D. Potenciar a capacitação de grupos sociais desfavorecidos. 

Linhas de ação que estão traduzidas em 10 princípios (CMVNG, 2017): 

1. Educar – Assegurar equidade educativa através de oportunidades de aprendizagem para 

todos e uma educação de qualidade;  

2. Cuidar – Contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde para todos;  

3. Promover – Aplicar políticas eficazes de emprego e promoção das capacidades e da 

formação dos munícipes;  

4. Inovar – Promover intervenções na área da inovação social;  

5. Criar – Garantir o acesso à cultura, ao lazer e ao desporto;  

6. Proteger – Assegurar o cuidado pela natureza e pelo bem-estar de todos;  

7. Relacionar – Fortalecer a cidadania e os laços da sociedade civil;  

8. Informar – Promover políticas de transparência e acesso pleno à informação;  

9. Crescer – Assegurar um desenvolvimento económico sustentável;  

10. Integrar – Promover uma política integrada para a mobilidade sustentável. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 

Distribuição da população de Gaia, com mais de 15 anos, segundo a habilitação académica, em 

1981 e em 2011  



 

Distribuição da população de Gaia, com mais de 15 anos, segundo a habilitação académica, em 1981, 

baseado em dados do PORDATA (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FML - Fundação Manuel Leão (2017) 

 

Distribuição da população de Gaia, com mais de 15 anos, segundo a habilitação académica, em 2011, 

baseado em dados do PORDATA (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FML - Fundação Manuel Leão (2017) 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 

Políticas resolutivas em matéria de ambiente no município de VNG 

  



 

Identificação das 
Políticas 
/Projetos 
municipais    

Contextualização Intuito de ação / modo de implementação Parceiros ou 
apoios  

Gestão de Resíduos  Os resíduos urbanos continuam a ser um problema, não podendo o papel 

dos cidadãos ser descorado, pois é importante que estes se assumam 

como consumidores responsáveis, reduzindo a quantidade de resíduos 

urbanos e aumentando a taxa de separação, através da adesão aos 

esquemas de recolha seletiva. É, pois, necessário que os cidadãos se 

considerem parte da resolução do problema, contribuindo para a 

minimização dos impactos ambientais e maximização do valor 

intrínseco dos resíduos urbanos. 

A redução/prevenção ocupa o lugar de topo na hierarquia europeia de gestão 

de resíduos, podendo assumir três formas distintas: quantitativa (redução da 

quantidade) de resíduos produzidos, qualitativa (redução da perigosidade) e 

a diminuição de impactos ambientais ao longo do ciclo de vida. A prevenção 

inclui os esforços de redução e reutilização e procura evitar a produção de 

resíduos. A prevenção diminui os custos de fabrico, tratamento e deposição, 

o consumo de recursos naturais e a emissão de gases de efeito de estufa. 

 

SUMA  

SULDOURO 

Pegada ecológica  O projeto Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses pretende 

potenciar o papel do contexto local nos desafios nacionais e globais de 

sustentabilidade, através da aplicação desta ferramenta de avaliação e 

monitorização de sustentabilidade proposta pela Global Foot Print 

Network e mundialmente reconhecida. Para serem resilientes e bem-

sucedidos, os municípios precisam de encontrar formas de atuar e de 

proporcionar uma vida próspera aos seus cidadãos, dentro dos limites do 

planeta e, para isso, é necessária informação quantificada capaz de 

influenciar as tomadas de decisões. A Pegada Ecológica fornece 

métricas sobre o consumo e disponibilidade de recursos naturais e é 

usada para orientar a tomada de decisão informada. 

Um dos grandes objetivos é o lançamento da Calculadora da Pegada Ecológica. . 

Será a primeira vez que a Calculadora da Pegada Ecológica, desenvolvida pela 

organização não-governamental Global Footprint Network, será apresentada na 

língua portuguesa e ajustada ao perfil de cada município de acordo com os 

resultados obtidos durante o primeiro ano do projeto.  

Após o lançamento das Calculadoras, decorrerá uma sessão de formação 

“Cidadãos pela redução da Pegada Ecológica: embaixadores municipais” onde se 

pretende mobilizar a sociedade civil para a adoção de comportamentos 

ambientalmente sustentáveis. 

Universidade de 

Aveiro;  

ZERO;  

Global Footprint 

Network 

Hortas Urbanas  Através deste projecto, o Município de Vila Nova de Gaia pretende 

garantir a satisfação das necessidades da população e maximizar os 

benefícios decorrentes da prática da agricultura urbana, quer para o 

As hortas serão instaladas em terrenos municipais, ou outros que sejam 

disponibilizados para o efeito, com aptidão para a agricultura urbana;  
Juntas de 

Freguesia onde 



 

ambiente quer para a qualidade de vida das pessoas, designadamente: a 

geração de micro-rendimentos familiares, a promoção da coesão social, 

das relações inter-geracionais e inter-culturais, o melhoramento do solo 

e do equilíbrio do ciclo hidrológico urbano. 

Os interessados podem recolher informação e efetuar a candidatura por via 

eletrónica, no site do Município, ou pessoalmente, nos serviços de atendimento do 

Município ou nas Juntas de Freguesia.  

se encontram 

instaladas as 

Hortas Urbanas  

Locarbo  A gestão energética dos edifícios assume-se como um problema atual 

que requer atenção por parte de todos, incluindo das entidades 

governativas que devem seguir um caminho de sustentabilidade dos seus 

edifícios, dando o exemplo, e potenciando o mesmo comportamento nos 

cidadãos.  

O projeto LOCARBO centra-se na eficiência energética dos edifícios, apoiando as 

autoridades locais e regionais a promover a alteração de comportamentos e dos 

padrões de consumo energético dos consumidores finais, através de serviços e 

produtos complementares, modelos de cooperação inovadores e integração de 

soluções tecnológicas inteligentes. 

Programa de 

Cooperação 

Territorial 

INTERREG 

EUROPE 

Laboratório de 

Acústica  

No âmbito da implementação de procedimentos e metodologias para 

cumprimentos do Regulamento geral do Ruído, o Município criou 1996 

o Núcleo de Acústica.  

Para além da realização de ensaios para análise de reclamações, produz estudos 

acústicos a título de prestação de serviço, para determinação do nível sonoro 

médio de longa duração, de forma a permitir a tomada de decisão sobre a 

possibilidade de instalação de novas construções para os diversos usos, 

certificação do cumprimento do critério de incomodidade, verificação dos índices 

de isolamentos sonoros de edifícios e medição dos níveis pressão sonora de 

equipamentos de edifícios, nos termos do Regulamento dos Requisitos Acústicos 

dos Edifícios. 

IPAC 

Compostagem 

Doméstica  

A redução de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) em aterro é 

fundamental para o cumprimento das metas comunitárias. Pelo que 

tornou-se imperativo o desenvolvimento de um programa que envolva 

os cidadãos de forma ativa e responsável na defesa do ambiente e na 

promoção da qualidade de vida. 

O Município de VNG disponibiliza aos cidadãos que participem no programa 

"Compostagem Doméstica" um compostor doméstico e o apoio necessário à 

implementação da compostagem. A participação neste projeto é acessível a todos 

os munícipes que tenham acesso a um espaço propício à implementação da 

compostagem e utilização do composto como fertilizante orgânico. 

SULDOURO  

Reutilândia  Partindo da premissa de que o que para uns é "tralha", para outros é uma 

ajuda preciosa e bem-vinda, a REUTILÂNDIA® recolhe objetos úteis 

de quem deles já não necessita para poderem estar disponíveis a 

populações carenciadas. Móveis, eletrodomésticos, loiças, roupas, 

acessórios, calçado, carrinhos de bebé, brinquedos, livros, objetos de 

Para além da entrega direta na REUTILÂNDIA é disponibilizada uma linha 

telefónica solidária, para marcação prévia de situações de recolha ao domicílio. 
 

SUMA 



 

decoração e muitas outras coisas, que ainda sejam prestáveis, podem ser 

trocados por sorrisos.  

ECO XXI Promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa, o Projeto 

ECOXXI tem por objetivo o reconhecimento das boas práticas de 

sustentabilidade desenvolvidas ao nível do município, valorizando um 

conjunto de aspetos considerados fundamentais à construção do DS, 

alicerçados em dois pilares: a educação no sentido da sustentabilidade e 

a qualidade ambiental.  

O Projeto ECOXXI com o seu sistema de indicadores harmonizados e 

internacionais permite avaliar de uma forma independente a contribuição de cada 

projeto municipal para o DS, tendo em conta as dimensões: sociocultural, 

económica, institucional e ambiental.  

 

ABAE  

 

Fonte:  Elaboração própria, baseado em CMVNG (2019). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 

Exemplo de apresentação  

  



 

“Biodiversidade e conservação da natureza” 

  



 

  



 

  

  



 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 

Notícia que reconhece Gaia como um dos municípios que mais pontua em EA 

  



 

Loulé e Vila Nova de Gaia N.º 1 em EA 
 

Os municípios de Loulé e e Vila Nova de Gaia são os que mais pontuam no indicador 

“Promoção da EA/Educação para a Sustentabilidade” (indicador 1), um dos 21 indicadores 

de sustentabilidade local do Programa ECOXXI. 

O indicador 1 procura avaliar a existência de empenho dos municípios na formulação de 

uma estratégia de EA/educação para o DS e na implementação de iniciativas de 

(in)formação, educação e sensibilização ambiental, traduzida na dinamização de estruturas 

de EA da iniciativa do município. 

Enquadrado no Objetivo 4 da Agenda 2030, que visa assegurar uma educação inclusiva e de 

qualidade para todos e promoção de aprendizagem ao longo da vida, este indicador tem como 

principais metas a alcançar a dinamização de equipamentos e ações continuadas de EA/para 

o DS em cada concelho. 

Para além dos municípios de Loulé e Vila Nova de Gaia, que obtiveram a pontuação máxima 

neste indicador, também se destacam os municípios de Cascais, Águeda, Pombal, 

Guimarães, Avis, Santo Tirso, Amadora, Torres Vedras e Leiria, que registaram uma 

classificação acima dos 90% da pontuação máxima possível do indicador. 

Fonte: https://ecoxxi.abae.pt/our_news/loule-e-vila-nova-de-gaia-n-o-1-em-educacao-ambiental/  

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12 

Grelha de categorização das entrevistas 



 

Categoria Unidade de registo Unidade de contexto 

Sustentabilidade 
ambiental e políticas de 

EA 

Estado do Ambiente em Gaia  
E1: 
 
“(...) estando eu aqui em VNG há mais de 20 anos a trabalhar e a viver, considero que houve uma 

grande evolução nestes últimos tempos, não só em termos de infraestruturação e criação de condições 

para uma evolução no sentido favorável [em termos ambientais], mas também em termos de 

comportamentos por parte das pessoas. Se nós avaliarmos este período todo, acho que houve uma 

boa evolução, mas que ainda temos um longo trabalho pela frente”  
 
E2:  
 

“(...) antes de mais acho que a nível ambiental já existe muito trabalho desenvolvido, no entanto penso 

que apesar de todo o trabalho realizado, tem de ser completado de ambas as partes, ou seja, de quem 

realiza as campanhas, e de quem as recebe e implementa os conhecimentos que são transmitidos 

(…)Existe mais trabalho a ser desenvolvido, novas iniciativas, novas atividades, direcionadas para a 

população no geral, para os munícipes no geral. E, não só no âmbito das escolas, dos alunos, mas na 

globalidade dos municípios”  

 
E3:  
 
“(...) eu estou a trabalhar aqui, nesta divisão, há relativamente pouco tempo e a pouca perceção que 

tenho é que quer o concelho, quer a Câmara, têm trabalhado bem em termos ambientais, estando este 

num bom estado”.  

 
 
E4:  
 

“Existem bons espaços verdes, temos uma óptima costa, o litoral está muito bem cuidado, mas 

considero que ainda falta muitas, digamos, informações ao público, à população em geral, e que 

ainda há muita coisa por fazer”.  

 

Promoção da sustentabilidade 
ambiental dos munícipes  

 
E1:  
 

“particularmente na forma como as pessoas ainda olham para o impacto que as ações que eles têm 

no dia-a-dia tem no ambiente em termos globais. Há ainda muito a ideia de que compete às 

autoridades públicas fazer tudo e que os particulares já pagam impostos e que, portanto, não têm que 

fazer ainda a parte que lhes compete.  Portanto, é nesse trabalho ainda que temos que trabalhar (...) 

fazer para que as pessoas participem e façam aquilo que têm que fazer, senão nós sozinhos, 

autoridades públicas, não conseguimos, alcançar os objetivos”.  

 



 

 

“Começando pelo Pacto de Autarcas que foi retificado pelo município de VNG no âmbito da redução 

dos consumos energéticos, aliás, com metas até mais ambicionas do que as metas globais, e foram 

implementadas as certificações energéticas nos edifícios municipais, foi feita a matriz energética do 

concelho de VNG, foram adotados, no âmbito desse plano, também algumas iniciativas de redução 

de consumos energéticos ou de produção de energia através de tecnologias mais limpas, em edifícios 

municipais, e sempre que há a renovação de um edifício municipal, essas preocupações estão sempre 

subjacentes nessa reabilitação. Agora, evidentemente que existem edifícios antigos que quando não 

sofrem essas remodelações têm consumos que são mais elevados do que aqueles que são renovados. 

Ao nível do espaço público, também foram colocadas luminárias também já com tecnologia LED, e 

menor consumo (mais sustentável),em projetos particularmente no litoral, quando se fez a renovação 

e a reconversão dos espaços, todos eles foram pensados de forma sustentável e de forma a que a 

mobilidade nesses espaços seja feita com modos suaves. Há ainda um grande problema que é a 

ligação, que na parte de lazer já foi trabalhado, na parte de deslocação casa-trabalho, isso ainda não 

está implementado, por isso é que existe um longo percurso a fazer (...)”.  

 

 
E2:  
 

 “(…) as campanhas estão a ser feitas, e existe trabalho mútuo, tem a instituição CMVNG, mas 

também tem as suas empresas parceiras, as Águas de Gaia, trabalha nesta vertente de sensibilização 

ambiental e de promoção ambiental, ou seja melhoria das condições prestadas aos munícipes, criação 

de espaços verdes, promoção (...) com campanhas de sensibilização e atividades que transmitem aos 

cidadãos os problemas que existem na atualidade e de que forma é que com simples comportamentos 

do seu dia-a-dia podem mexer um bocadinho nesta gota de água, neste grande oceano que são estas 

alterações climáticas e estas questões ambientais a resolver”. 

 
Preocupações prioritárias  

E1:  
 

“Daquilo que eu conheço dos estudos que já foram feitos anteriormente, as pessoas preocupam-se 

um bocado com a questão do ruído na cidade e com a qualidade do ar. Penso que a qualidade do ar 

é aquela que tem um maior impacto, porque as pessoas se calhar falam mais, também nos meios de 

comunicação social, e portanto há uma prevalência de problemas respiratórios, e as pessoas 

começam a associar. Penso que é essa a preocupação maior da população. Mas não associam a esse 

problema da qualidade do ar, diretamente, com aquilo que fazem aos resíduos em casa, e esquecem-

se que todos os atos que nós praticamos depois acabam por ter o seu contributo, quer na qualidade 

do ar, quer na qualidade do solo e por aí fora.  

 

E2:  
 

“Sim!  



 

 

E3:  
 

“Sim, eu também como gaiense, posso dizer que não é só, pela própria perceção que vou tendo com 

as escolas, e com a comunidade escolar, é que há preocupações ambientais em termos da qualidade 

da água, das praias (…) ”.  

 

 
E4:  
 

“Existem, nomeadamente em termos de qualidade da água. Gaia tem uma ótima qualidade da água, 

bem tem vindo a ser trabalhada desde há muitos anos (...) existe também em termos da qualidade do 

ar, na minha opinião não com tanta incidência como a qualidade da água, aliás, muito cedo o 

concelho de VNG teve saneamento, e o termos saneamento e água canalizada potável é indicador de 

um concelho, digamos desenvolvido”.  

 

 
 

Trabalho desenvolvido para a 
promoção de boas práticas 

ambientais junto dos cidadãos 
 
 
 

 

E1:  
 

“Em VNG existem diversos centros de EA, entre os quais, o mais conhecido – o Parque Biológico, 

que mais gente conhece ao nível nacional e não só, internacionalmente também. Que faz campanhas, 

recebe as pessoas e, portanto, vai mostrando a necessidade da mudança. Aqui, no serviço onde eu 

estou, na divisão de gestão ambiental, desde 2007 que nós fazemos campanhas direcionadas também 

para a população geral, adulta, nomeadamente, a Semana Europeia da Mobilidade, que é uma ação 

que temos vindo a fazer até ao ano passado, em que o mote tem sido muito, incidindo muito na 

qualidade do ar e no impacto que os modos de transporte que nós escolhemos tem na qualidade de 

vida, e na qualidade do ar em particular”.  

 
 
E2:  
 
“Eu penso que ao nível do município não nos podemos queixar! Porque temos muitas áreas verdes 

por onde passear e aproveitar este contacto direto com a natureza. Já existem por parte de uma das 

empresas aliadas ao município que faz a recolha dos resíduos diferenciados – a SULDOURO – 

existem campanhas direccionadas para a população de maneira a optimizar a recolha deste mesmo 

tipo de resíduos, e facilitar a adesão da população a estas iniciativas”. 

 

“(...) a parte onde direcionamos mais o nosso trabalho é para as escolas, (…) acho que o nosso 

trabalho é muito centrado nesse aspeto. O objetivo é transmitir a mensagem às crianças, pronto, que 

vão ser os adultos de amanhã, acho que a mensagem tem que também ser trabalhada e passada (…) 

e temos que nos focar também na sensibilização muito dos mais da população adulta, digamos assim, 

que também tem parte nesta temática do meio ambiente”. 

 



 

 

E3:  
 

“(…) a Câmara também faz um esforço em fazer campanhas de sensibilização, mesmo na Área 

Metropolitana do Porto, mesmo com este novo passe”. 

 
E4:  
 

“Do que tem vindo a ser feito, talvez a divulgação dos espaços verdes, que temos muitos e bons pelo 

concelho. Há uns anos grandes atrás, foi feita muita divulgação, por exemplo, para os munícipes 

fazerem a canalização das águas residuais à rede de esgotos, isso já está mais do que trabalhado e, 

por exemplo, em concelhos vizinhos, isso está muito aquém, nomeadamente no concelho de Santa 

Maria da Feira, que ainda não há saneamento básico, na maioria do concelho. E, repito outra vez 

porque isso é um indicador de desenvolvimento, e por isso, considero que sim, mas ainda há coisas a 

fazer”.  

 

Reações dos munícipes às ações 
ambientais promovidas pelo 

município 

 

E1:  
 
“(...) as respostas eram sempre muito favoráveis, o que nos diziam, em regra, é que estas campanhas 

deveriam ser ainda mais incisivas e fazerem-se mais vezes”.  

 

 
E2:  
 
“Penso que existe muito a fazer, ainda existem muitos comportamentos a alterar, mentalidades 

também, porque existe muito aquela ideia de que: “Ai isto não é para mim, o outro resolve!”, a ideia 

do comodismo, o ser humano está de certo modo programado para ir por um caminho mais fácil, 

ahhh, mas nem sempre o caminho mais fácil é o mais indicado, às vezes o caminho com mais curvas, 

obstáculos, acaba por ser mais vantajoso, ahhh, e que nos dá algum traquejo, por assim dizer, e 

estabilidade nesta temática. Penso que quando existem campanhas aqui no município, existe adesão 

por parte dos municípios, NÃO TODOS, mais até da zona central, aqui do concelho, (…) penso que 

não existe tanta adesão, mesmo ao nível da própria mentalidade, e as ideologias que têm, variam 

bastante, desde as periferias do concelho para a zona mais central. Penso que de forma global, não 

só no plano de EA, mas também em todas as actividades promovidas pelo município, a população que 

se localiza mais no centro do concelho, adere com mais facilidade do que as da periferia…do 

interior”. 

 



 

 
E3:  
 
“Aderem, aderem bem!” 

 

 
E4:  
 
“Não muito bem, porque por exemplo, no caso que eu falei que aconteceu há anos atrás, os munícipes 

fazerem a ligação à rede de saneamento, eles tinham que ser quase (…) persuadidos, mas fizeram, e 

agora, conseguisse, por isso, acaba por ser sempre uma mais valia. Há muita divulgação 

relativamente a espaços verdes e a praias com bandeira azul, mas a população não sabe muito o 

significado disso. Associa simplesmente só à qualidade da água do mar e claro que a atribuição de 

uma bandeira azul não é só a qualidade da água do mar, mas sim muito mais”.  
 

Políticas e estratégias de 
EA  

 
 
 

Posição do Município de Gaia em 
matéria educativa 

 
 
 

 

 E1:  
 

“A EA em VNG penso que é algo que já vem de há muito tempo, há muitos anos. Já havia tradição de 

se fazer EA desde os anos 90, mesmo antes da competência em termos de EA ter passado para a 

Câmara Municipal. Nestes últimos anos, daquilo que é a minha perceção, e o facto de trabalhar muito 

na EA, é que se tem intensificado não só o nosso trabalho como também por parte das escolas haver 

uma maior integração dos projetos que nós temos, nos currículos educativos”.  

 

 
E2:  
 
 “Então, em termos educativo, principalmente, associado aqui à divisão de gestão ambiental, o 

trabalho é muito vocacionado, como eu disse, para as escolas – a formação dada para as escolas, 

para os alunos, são solicitadas as formações por parte dos estabelecimentos de ensino, de vários 

temas que lhes interessam desenvolver e trabalhar com os alunos, e tudo isto, temas de cariz 

ambiental, de maneira a passar uma mensagem a todas as crianças”. 

 

 
E3:  
 
“Aqui em Gaia, aqui na divisão, faz-se EA há já muitos anos. Mas por aquilo que eu me tenho 

apercebido, as escolas aderem muito bem a estas iniciativas, porque todos os anos é elaborado um 

PEA em que as escolas têm que fazer a sua inscrição, e então, depois, os temas são trabalhados pelos 

técnicos, que vão às escolas, com prévia marcação, para fazerem as ações solicitadas pela escola. 

Mas, de uma maneira geral, quase todas as escolas aderem a estas iniciativas”. 



 

 

E4: 
  
“É assim, Gaia tem uma carta educativa, no papel, tem um Plano estratégico educativo no âmbito de 

“Gaia todo um Mundo”, agora, palpável, eu ainda não vi grandes feitos e efeitos”.  

Redes com Agentes de Governação 
local 

 

 
E1: 
 

“Uma das coisas que nós sempre fizemos aqui internamente e eu acho que é importante para que 

qualquer política possa ter sucesso no futuro é haver vários parceiros nos diversos projetos que 

fazemos. E, sempre que é possível (algo que por acaso nos últimos anos tem sido menos possível), a 

verdade é que há uma grande tradição de se fazerem parcerias com outras entidades. Nós já 

trabalhamos a EA por exemplo com a PSP, a GNR, trabalhamos com a CP, com a SULDOURO, com 

a SUMA, com outras entidades como a Associação Portuguesa para a Qualidade. Já trabalhamos 

campanhas com essas empresas, Universidades, e portanto, para haver diversas parcerias, diversas 

formas de abordagem (…) diferentes formas de chegar também ao público alvo, e por outro lado, 

também, diversificar a oferta que a Câmara tem para conseguirmos atingir um objetivo, que é um 

objetivo efetivamente difícil de alcançar, particularmente porque os resultados não são no imediato, 

e é difícil investir em projetos quando não se vê logo qual o resultado. A minha perspetiva é que esse 

resultado poderá não ser todo ele mérito do trabalho desenvolvido na Câmara, mas ele é 

perfeitamente visível já, e que o comportamento atual é bem diferente daquele que tínhamos, há 20 

anos atrás”.  

 

 E2:   
 

“Sim, sim (...) como eu disse, as empresas municipais, Águas de Gaia e GAIURB, as Águas de Gaia 

na parte de sensibilização nas escolas, e nas campanhas que realizam, e a GAIURB na elaboração 

de projetos e melhoramento, ahhh, a nível urbano e condições para os munícipes – criação de áreas 

verdes, de melhoria das condições no espaço que os munícipes ocupam e onde vivem e circulam. Além 

disso, empresas como a SUMA e a SULDOURO, realizam também trabalho perto de nós, indo ao 

encontro daquilo que nós já desenvolvemos, com campanhas de EA nas escolas e também com 

campanhas de sensibilização para os próprios munícipes, de maneira a que estes fiquem mais 

conscientes de toda a realidade e do mundo que os rodeia, de maneira a que consigam perceber de 

que forma é que conseguem contribuir com pequenos gestos e comportamentos”. 
 

  

 

E3: 
 

“(…) nós trabalhamos com as empresas SUMA e SULDOURO, as águas de Gaia também fazem EA. 

Temos estas empresas que trabalham connosco”. 

 



 

 
E4: 
 

“(…) nós trabalhamos com a SULDOURO, uma empresa intermunicipal que é uma empresa de Gaia 

e do concelho de Santa Maria da Feira, onde por exemplo são efetuadas as visitas não é, para mostrar, 

principalmente às camadas mais jovens o que é uma Unidade de Tratamento de Resíduos, o que é um 

aterro, por aí (…)  

Por outro lado, temos a SUMA que presta um serviço à Câmara, e no âmbito dessa prestação de 

serviço também, digamos, dá formação nas escolas para os miúdos, no âmbito da separação dos 

resíduos”.  

 

 
Promoção de boas práticas EA 

municipais  
 

 
E1: 
 

“Eu penso mais do que, como eu disse há bocadinho, a ligação, porque é fácil chegar às escolas, os 

alunos estão lá, disponíveis, e em regra geral os professores como também têm nos currículos que 

agora o ministério da educação e do ambiente tem vindo a integrar cada vez mais a questão ambiental 

e da proteção do ambiente, é mais fácil para os professores terem pessoas que estão habituadas a 

trabalhar nestas temáticas, serem elas a passar a informação para os alunos. Portanto, esta dicotomia 

de integração dos conteúdos curriculares com a temática do ambiente que tem vindo a ser promovida 

pelo ministério da educação e ministério do ambiente em alguns projetos em particular, deu os seus 

frutos, e depois é fácil nós trabalharmos essa área. Na população, em geral, e eu diria que hoje em 

dia já não podemos esperar que venha a geração que vem atrás de nós para fazer a mudança, a 

mudança é obrigatória já, no imediato, portanto, ela precisa que nós e os adultos de hoje atuem e 

façam já a sua parte. Nessa área é mais difícil, tem vindo a ser feito algum trabalho particular, 

nomeadamente com algumas temáticas como aquela que eu já referi à bocadinho na mobilidade, mas 

por exemplo, também, com os projetos das hortas urbanas e da compostagem doméstica que tem 

também já 10 anos, e das hortas urbanas e comunitárias tem menos, 8 anos, mas de qualquer forma 

já são projetos com algum tempo, com alguma maturidade, e quando eles surgiram, surgiram 

exatamente com a intenção de nos permitir chegar às pessoas e de lhes falar das questões ambientais, 

muito mais do que entregar um lote para produzir os seus hortícolas, os seus legumes para as pessoas 

usarem em casa, o projeto das hortas urbanas tem logo como objetivo, definido como um projeto que 

pretende a sustentabilidade ambiental e pretende agir sobre o comportamento e consciência 

ambiental da população! Portanto, sempre que nós temos a possibilidade ou a oportunidade no 

âmbito da responsabilidade social das empresas, de trabalharmos esta temática com a população 

adulta, nós estamos sempre atuantes e participativos, até porque sempre que recebemos um convite 

para o fazermos, nós fazemo-lo com toda a vontade porque é uma forma de nós chegarmos a um 

público-alvo difícil, mas que quando nos ouve pelo menos, na hora, recebe bem esse comportamento, 

acaba por refletir um bocado e nós acreditamos que depois das reflexões vêm as práticas que são 

difíceis, porque a mudança não opera de um momento para o outro”.  

 



 

 

E2: 
 
 “Eu penso que o trabalho tem sido realizado e tem se notado uma grande adesão por parte das 
escolas, a todo o trabalho que por nós é realizado (…)”. 

 

 

 
E3: 
 
“(…) sempre que nós fazemos EA é esse o intuito, é por aí que nós queremos chegar à população, 
através, principalmente dos mais novos”.  

 
 
E4: 
 
“(…) temos um leque variadíssimo, na minha opinião, variado de mais, que apresentamos às escolas, 

e vamos às escolas dar formação no âmbito da EA, acho esse leque demasiado alargado porque são 

muitos temas que acabam por depois não ser trabalhados na prática, e que por isso se perdem 

muito”.  
 

EA na Comunidade escolar 1.º Ciclo 
Ensino Básico 

 

 E1: 
 

“O ensino primário, 1.º ciclo do ensino básico, é a nossa principal prioridade porque é uma das 

competências do município (das mais antigas aliás), e começamos por trabalhar inicialmente o 1.º 

Ciclo, o jardim de infância, entretanto, fomos a partir das parcerias, umas das coisas que nós fizemos 

durante cerca de 5 a 6 anos foram visitas continuadas à SULDOURO, para que os alunos, mais do 

que nos ouvirem falar que a quantidade de resíduos que nós produzimos é muito elevada e que tem 

impacto no ambiente quando colocamos o nosso lixo doméstico no contentor de indiferenciados, isto 

tem um grande impacto no ambiente, e as visitas serviram como um “abre olhos” para ver como tudo 

eram processado e quais os impactos – ver como eram tratados os indiferenciados e como eram depois 

encaminhados, o que é que produziam – ou seja, eles conseguiam ver a fileira toda, aliás, numa das 

salas que existia e estava disponível, eles viam o material, viam o que era feito na indústria 

recicladora até ao produto final. E, depois, por outro lado, viam um grande aterro sanitário, com 

uma enorme quantidade de resíduos que corresponde aquela parte que não tratamos bem, fazendo 

uma correta separação dos resíduos, e portanto nós entendemos nessa altura que muito mais do que 

aquilo que nós poderíamos passar numa sala de aulas, seria importante eles verem na prática, e por 

esta razão durante algum tempo, todos os alunos de 1.º ciclo do município e do jardim-de-infância, 

tiveram a possibilidade de visitar as instalações da SULDOURO para levar a informação para casa 

e perceberem (…) dizerem aos pais “Aquilo é mesmo muito”, temos efetivamente um grande aterro, 

com uma grande quantidade de resíduos.  

Para além do 1.º ciclo, também estendemos essa ação durante 4 anos aos alunos do 3.º ciclo – que é 

uma fase em que os alunos esquecem muito aquilo que aprenderam na pré-primária e na primária e 



 

não põe tudo em prática e esta ideia surgiu de uma das coisas que nós fizemos aqui durante 4 ou 5 

anos seguidos que foi uma ação chamada “Partilha de experiências”, onde reuníamos um conjunto 

de professores coordenadores do projeto Eco-Escolas em sessões que os professores mostravam o 

que faziam no âmbito ambiental na própria escola, quais as dificuldades que tinham, a dificuldade 

em envolver quer os pais quer os alunos, quais as estratégias que utilizavam para conseguirem 

envolvê-los, e portanto, partilhavam toda esta informação uns com os outros para que os problemas 

de uns que já foram resolvidos possam ajudar os outros, ou seja, por um lado ajustar uma forma de 

com o mesmo conseguir alcançar mais, por outro lado, nessas sessões nós chegamos à conclusão, 

porque nos foi também passada essa informação, por parte dos professores, que era fácil trabalhar 

com os alunos de jardim-de-infância do 1.º ciclo e do 2.º e do 3.º ainda se trabalha, mas depois no 

secundário não se consegue trabalhar porque eles não querem trabalhar essas temáticas, e daí, foram 

saindo estas estratégias, portanto, o Plano de EA, que nós fazemos aqui é feito com base naquilo que 

nós ao longo do ano, quando andamos nas escolas, vamos percebendo das necessidades que são, quer 

dos alunos, quer dos professores, mas também de várias propostas que são apresentadas pelos 

professores nessas sessões de debate em particular ou também anualmente quando nós fazemos a 

discussão do plano, nós em regra temos dois momentos em que discutimos o plano com os professores 

– um momento no final do ano, em que fazemos a avaliação global em que perguntamos o que é que 

correu bem e o que é que correu mal, o que é que poderia ter sido feito de forma diferente; e na 

abertura quando apresentamos, depois, a proposta que resultou das nossas ideias mais esta 

contribuição por parte dos professores, proposta esta que permite aos professores escolherem 

determinados temas e sugerir novos temas, portanto é uma proposta sempre aberta, a EA foi evoluindo 

aqui na divisão, aliás, tendo algumas ações fechadas, porque tem que ter, porque temos que ter um 

plano com algumas questões fechadas que podem refletir a opinião dos anos anteriores e, assim, 

pensamo-las tendo em conta essa informação que nos foi chegada, mas só referente aquelas 

propostas, mas temos sempre aquilo que mais fazemos que é a proposta aberta que é a “Escola e o 

ambiente” em que tendo alguns temas à disposição para ser mais fácil os professores selecionarem, 

tenho outros a perguntarem se podemos enquadrar os problemas das escolas, ajustando, depois, os 

conteúdos aos alunos, às idades, às dificuldades, às necessidades educativas especiais, 

resumidamente, é assim que temos trabalhado”.  

 

 

E2: 
 

“(…) o interesse em passar a mensagem à população jovem é cada vez maior. Nota-se que existe 
muito trabalho a fazer ainda, porque é-nos solicitada informação sobre determinados temas, penso 

é que existe também outro trabalho, outro desenvolvimento a dar às formações que nós prestamos, e 

que tem que ser feito posteriormente por professores, em sala de aula, a trabalhar com os alunos que 

estão connosco diariamente”. 

 

 
E3: 
 

“O objectivo é trabalhar com eles os comportamentos a adotar em casa, depois”.  

 



 

 

E4: 
  

“É ações de sensibilização nos temas que os professores escolhem, que quanto a mim é errado, porque 

devíamos ser nós a escolher até porque eu com a prática que tenho, e digamos, eu vou constantemente, 

todos os dias quase, a escolas e vejo ali lacunas, como por exemplo os alunos não saberem fazer a 

separação dos resíduos, eles não sabem! Nem eles nem os professores. São abrangidos por muitos 

temas, fica ali tudo no ar, ou seja, espremendo dá muito pouco!” 

 

“Há! O Que eu acho é que tem que se deixar de achar que os meninos já sabem tudo, eles não sabem 

nada! E, começar do início, é o que falta. Os meninos não sabem fazer a separação, e para mim é 

fundamental para que haja um bom desenvolvimento ambiental, seja onde ele for. E, abordar um tema 

não pela rama, mas desenvolver esse tema. Por exemplo é preferível uma escola ter dois temas por 

ano e trabalhar esses dois temas de uma forma diferente, em que realmente, as crianças absorvam o 

que nós trabalhamos com elas e levem para casa”.  

 

Apoios municipais às escolas  
 E2: 
  

“Acho que o município está sempre aberto a novas propostas e novas iniciativas de maneira a 

melhorar este espaço e a cidade que é de todos. Julgo que qualquer proposta feita pelas escolas ao 

município será bem recebida, ponderada e planeada de maneira a que possa ser executada”. 

 

 
E3: 
 
“A nossa deslocação às escolas para fazermos a EA, mas também podermos levá-los, quer ao aterro 

sanitário, em que eles podem ver in loco, como são colocados os resíduos, ver a central de triagem 

(...). São feitas ações mais práticas para que eles verem como funciona”.  

 

 
E4: 
 
“Sim, existem visitas à SULDOURO, não todos os anos. No sector da educação, são feitas algumas 

atividades nesse âmbito, até porque tenho dois filhos na escola, no 1.º ciclo, e uma das visitas de 

estudo que eles vão fazer é precisamente a Vila do Conde (está-me a falhar o nome) – eu depois digo, 

agora não me estou a conseguir lembrar”.  

 
Adesão (das escolas) às iniciativas EA 

municipais 
 
E1: 
 
“Um dos grandes objetivos que tem vindo a ser alcançado nos últimos anos é que todas as escolas de 

ensino público pelo menos tenham uma campanha de EA (Esse é um dos objetivos do serviço), e temos 

conseguido alcançar! Às vezes é difícil e existem algumas escolas em que só temos uma campanha de 



 

EA, por acaso este ano tínhamos uma escola em que não tínhamos nenhuma, mas conseguimos agora 

à última da hora, na última semana, integrá-la numa campanha de EA, como é evidente há escolas 

que têm 10, 12, 15 ações e outras escolas em que nós só conseguimos que tenham uma. Se nós 

olharmos para as escolas e ao longo dos últimos anos, nós verificamos que são as escolas localizadas 

mais no interior do concelho as que têm menos campanhas de EA. Pode parecer quase uma 

segregação territorial e, por vezes, as escolas têm essa sensação, nós tentamos aqui que isso não 

aconteça, aliás, quando nós enviamos a divulgação do plano, nós fazemo-lo através da direção dos 

agrupamentos, mas fazemo-lo também através da direção de escola, para que as escolas tenham 

conhecimento em tempo útil do plano e do convite para estarem presentes, mas a ideia, e se nós 

fizermos um estudo um bocadinho mais aprofundado, verificamos que são essas escolas que estão um 

bocadinho mais longe do centro, mais no interior do concelho, as que participam menos. É uma 

situação que tem vindo a melhorar nos últimos anos, mas continua, ainda assim, a notar-se muito. As 

escolas mais próximas da Câmara têm mais tendência para trabalhar connosco. Eu acredito que tem 

um pouco a ver com as pessoas que lá trabalham, que conhecem o nosso trabalho, que se habituaram 

a trabalhar connosco e já não o sabem fazer sem nós, o que é muito bom! De qualquer forma, é essa, 

sem um estudo muito aprofundado, e olhando sempre para um panorama, e refletimos sobre isso 

sempre no final do ano, verificando que as escolas não participaram, tentando incluí-las e temos 

conseguido porque entendemos que esse é o objetivo mínimo para a EA”.  

 

 
 E2: 
 

“No geral existe uma grande adesão” (…) Nota-se alguma discrepância tal como disse 

anteriormente, os munícipes da zona mais central e das periferias, nota-se exatamente a mesma 

discrepância em relação às escolas. Escolas que se encontrem mais no centro do concelho, mais na 
zona urbana, nota-se que existe uma adesão muito maior às nossas campanhas, em comparação 
com escolas que se localizam mais na parte interior e nas periferias do município – não aderem a 
tantas campanhas por nós promovidas. Nota-se essa difernça”.  
 

 
E3: 
 
“Houvesse mais (Risos). É o que eu acho. Sinceramente, eu acho que todas as escolas que trabalham 
connosco gostam de trabalhar, e querem sempre mais!” 
 
 
E4:  
 
“A adesão é muita, na minha opinião exageradamente muita, só que os professores neste momento 

estão a pedir muitos temas. Os temas são tão variados que o que eu noto é que as crianças quando 

vamos lá a primeira e a segunda vez retêm a informação, depois disso eles não retêm a informação. 

Ou seja, na minha opinião, é muito melhor trabalhar menos temas, mas consolidá-los mais!” 

 



 

A relação com o programa 
Eco-Escolas 

 
E1:  
 
“Em princípio, sim! Porque as Eco-Escolas, sendo Eco-Escolas têm que trabalhar pelo menos 5 temas 

ambientais, os temas base, os resíduos, a energia e a água, e depois os temas do ano mais um que as 

escolas escolhem. Aquilo que as escolas nos referem é que quando aderem ao nosso Plano de EA têm 

um programa Eco-Escolas implementado na escola porque nós trabalhamos todos esses temas e, 

portanto, somos um facilitador da implementação do programa – é esse um dos nossos grandes 

objetivos como parceiros do programa – o município de VNG é parceiro da ABAE na implementação 

do programa Eco-Escolas para além de assegurar o pagamento e contribuição financeira que as 

escolas precisam, também porque é importante. Ou seja é necessário, depois, colaborar (em rede) na 

implementação das políticas e na criação de alguns compromissos que as escolas acabam por adotar 

no âmbito do programa Eco-Escolas e, portanto, não só aqui no serviço, como em outros serviços da 

Câmara, é necessário haver uma ligação em rede interna, de forma a dar resposta às necessidades 

que surgem para, por exemplo a diminuição do consumo de água, não somos nós que resolvemos, 

mas são os nossos serviços, aqui da Câmara que podem implementar sistemas de redução de água ou 

de, por exemplo de rapidamente resolver-se um problema de uma fuga de água, ou seja, é de forma 

integrada que se resolvem os problemas. A EA, a educação em geral, a vida em sociedade, e dentro 

da autarquia, eu penso que só funciona bem aquilo que funciona em rede, e eu acho que cade vez 

mais nós trabalhamos em rede, mas se calhar ainda há a necessidade de trabalharmos mais isso, não 

interessa quem é o protagonista, interessa que as coisas sejam feitas! Se foi feito só por um 

departamento tem valor, mas se a mesma coisa se conseguiu fazer de forma mais eficiente com 

envolvência de 4 ou 5 departamentos, melhor ainda”.  

 

 
 E2:  
  

“ (…) pelo contexto diário do trabalho que realizamos aqui na divisão de gestão ambiental podemos 

lidar com isso diretamente. Ou seja, escolas que têm o galardão Eco-Escolas, por norma, são aquelas 

que solicitam mais trabalho, mais formações, mais temas, até porque para serem Eco-Escolas têm 

que justificar esse mesmo galardão e para justificar necessitam de desenvolver trabalho, e por isso, 

solicitam estas formações por parte do município”.  

 
 
E3:  
 
“ (…) nota-se que as escolas Eco-Escolas pedem muito mais ações do que outras escolas que não 

são”.  
 
 
E4:  
 
Sem contexto.   

 



 

Avaliação impactos das iniciativas  

E1:  
 

“Não. Nós tivemos dois anos consecutivos (em 2007 e 2008), uma campanha que avaliava e atribuía 

um certificado à escola, ahhh, peço desculpa não foram dois anos, foram três anos letivos 

consecutivos, há muita dificuldade por parte dos professores se submeterem depois a avaliação, e o 

que nós verificamos foi que no primeiro ano houve menos de 50% das escolas que quiseram a 

campanha porque foi-lhes explicado que no final iam ser avaliadas e ia ser emitido um certificado. 

Dessas menos de 50% das escolas que aderiram à campanha, apenas 20% foram certificadas, o que 

levou as que não foram certificadas, no ano seguinte, a não aderirem. Nós criamos um objetivo para 

que no ano seguinte 80% das escolas se inscrevessem nessa campanha e que pelo menos 50% das 

escolas fossem certificadas, e conseguimos, que nesses dois anos se inscrevessem 97% das escolas e 

87% fossem certificadas. Esta campanha realmente revelou-nos que quando existe empenho, nós 

conseguimos que as escolas se inscrevam e até ponham em prática porque media a prática de todas 

aquelas medidas. A questão foi que, entretanto, os próprios professores, nas sessões de comunicação 

do que seira o plano no ano seguinte, nos começaram todos a dizer: “Essa não, não temos tempo para 

isso!” Porque para além do tempo que têm que disponibilizar do período curricular para as ações de 

EA, era necessário, depois, preencher formulários, fazer relatórios, demonstrar evidencias, e o que 

os professores nos dizem é que não têm tempo para isso! E, portanto, nós abandonamos esse 

mecanismo. Sendo que conseguimos avaliar de forma empírica, a forma como as escolas evoluem de 

um ano para o outro, se a escola está mais organizada, se a escola pediu que fosse feita a reconversão 

do jardim que tinha monoculturas e passou a ter mais plantas autóctones, portanto, isto são tudo 

comportamentos que evidenciam que o nosso trabalho está a ser feito e a ter os seus frutos, que é o 

que nós pretendemos – que ao longo prazo, tenhamos cidadãos conscientes em termos ambientais e 

que percebam, acima de tudo, que as atitudes individuais somadas é que dão as atitudes coletivas”.  

 

 

E2:  
 

“De momento, em relação às campanhas que nós desenvolvemos nas escolas, nós já temos um 

pequeno inquérito que é depois fornecido aos coordenadores das escolas para avaliarem a prestação 

do técnico que lá vai dar a formação, da pertinência do tema, da informação que é transmitida aos 

alunos. Não temos tanto a perceção se as escolas depois dão continuidade ao nosso trabalho porque 

de momento não temos forma de fazer esse tipo de avaliação (…) não existe uma avaliação do 

trabalho que depois é realizado nas escolas”.  

 

E3:  
 

“ (…) depois do técnico ir à escola é enviado, encaminhado para as escolas um questionário que 

avalia a ação que o técnico faz”.  

 



 

 

E4:  
 

“As escolas depois de estarmos, aliás, as escolas não trabalham, nem antes de nós irmos, nem depois 

de nós irmos. Existe um processo de avaliação, mas é do técnico que vai dar a formação, que quanto 

a mim não é suficiente porque essa avaliação não revela se os alunos aprenderam ou não”.  

 

Incrementação de valores ecológicos 
nos alunos 

 

 E1:  
 

“Eu diria que as campanhas de EA, hoje em dia conseguem fazer aquilo que nós muitas das vezes 

quando estamos a fazer a campanha, falando assim já com alunos assim ao nível superior, sem ser 

do 1.º ciclo, falamos com os professores também, e dizemos sempre isto, quando nós andamos na 

escola, não tivemos acesso a esta informação, e portanto, vocês têm que dar mais do que aquilo que 

nós demos no início e valorizar o facto de terem acesso. A EA é algo que a sério, nos programas 

curriculares, ronda os 10/ 15 anos, portanto, como disse há bocado, não se consegue medir o efeito 

no prazo de menos de 15/20, estando só agora a surgir os primeiros frutos, mas a verdade é que nós 

verificávamos se olhássemos para a nossa cidade, ainda temos alguns problemas, mas temos uma 

cidade mais limpa do que tínhamos há uns anos atrás, onde era fácil deitar o lixo ao chão, ainda há 

infelizmente alguns problemas, como as beatas dos cigarros, pois faltam equipamentos, e está-se a 

pensar nisso, começando-se a falar já internamente no mobiliário urbano, tendo um mobiliário 

próprio, para colocar as beatas dos cigarros porque senão na papeleira também não se pode colocar 

senão temos o risco de incêndio, e portanto, se calhar, agora, falta procurar alternativas. Agora nós 

temos as papeleiras, os contentores e já não se vê, ou vê-se muito pouca gente a descascar uma laranja 

e a atirar para o chão as cascas, como se via há 20 anos atrás, isso já é menos vulgar, embora ainda 

exista infelizmente, a questão dos dejetos caninos é um problema grave, que ainda existe na nossa 

cidade – nós já fizemos ao longo destes anos muitas ações quer com alunos quer com nos próprios 

jardins, alertando as pessoas para a necessidade de fazer a limpeza no final, o animal tem que usar 

o espaço e fazer as suas necessidades, mas compete depois ao dono fazer essa limpeza, e nós já 

demonstramos isso várias vezes fazendo campanhas engradas, na brincadeira de levar o nosso 

“cãozinho” a passear e depois deixar sujo para as pessoas terem que passar por cima e verificar que 

isso não é o correto, nem o comportamento adequado. Ainda temos esses problemas, eu até diria que 

em termos de limpeza urbana é o problema maior que nós temos. Temos os nossos jardins ainda 

bastante sujos por causa desse comportamento inadequado, mas também começamos a ver muita 

gente que leva o saquinho no bolso e que o usa. Se olharmos para o passado (em 10 anos) vemos que 

já houve um imenso grupo de pessoas que já tem um comportamento adequado. E, o facto de o fazerem 

leva a que as outras também façam porque os comportamentos sociais funcionam muito em bola de 

neve. Ou seja, em vez de se contaminar o ambiente, deve-se contaminar os comportamentos. É 

evidente que vai haver sempre pessoas que estão acima dessa consciência ambiental e consciência 

cívica que estão interligadas com a educação para a participação cívica e, portanto, não se 

conseguem desintegrar umas nas outras”.  

 



 

 
E2:  
 

“Sim, isso sim! Sem dúvida! A mensagem passa e é recebida, e percebida, pela comunidade escolar”. 

 

 

E3:  
 

“Podem. O saber não ocupa lugar e, como tal, eles depois é uma questão de consciência”.  

 
E4:  
 

“Conseguiríamos, lá está, vem na sequência do que eu já disse atrás, se fossem menos temas, ou um 

tema fosse trabalhado. Há escolas que escolhem 7, 8 e 10 temas, em vez de terem esses temas todos, 

era preferível, um só tema, e fazer-se digamos uma abordagem de uma forma diferente!” 

 

Capacidade de influência 
comportamental das famílias 

 

E1:  
 

“Nós acreditamos que sim! Acreditamos que os alunos são um veículo até porque é muito difícil 

chegarmos à população ativa, pois esta durante o dia não está disponível, e ao final do dia tem outras 

coisas para fazer. Quando nós marcamos ações ao fim do dia, ou existe algo em troca ou dificilmente 

estão indisponíveis para participar nas campanhas de EA. Portanto, nós entendemos que a EA nas 

escolas são um veículo para fazer chegar a mensagem a casa e, particularmente, nos alunos mais 

jovens, nós achámos que isso é alcançado. Até porque no meu caso que tenho filhos, o meu filho chega 

a casa e fala, diz o que é que se falou, quem é que lá foi, quem é que lá esteve, até sabe quem foram 

as pessoas, e vai dizendo esteve lá o teu colega e disse isto, e falou daquilo, e nós temos que fazer, e 

não podemos fazer de outra maneira, portanto, se o meu filho leva, eu acredito que os outros também 

levem e, muitas das vezes, nós também conseguimos saber isso quando estamos a fazer a campanha 

de EA com os próprios alunos quando lhes perguntamos: “Como é que fazem em casa?” e eles dizem, 

a minha avó faz assim, o meu pai faz desta maneira, a minha mãe faz de outra. Por isso, se eles nos 

dizem como é que fazem, depois, vão chegar a casa e dizerem que tem que ser feito desta ou daquela 

maneira porque me foi dito isto e aquilo. E, as crianças em idade muito jovem têm uma enorme 

capacidade de persuasão dos pais – os pais fazem o que as crianças dizem que é para fazer – e nós 

acreditamos nessa capacidade”.  

 

E2:  
 

“Isso já é um trabalho mais difícil e ingrato, digamos assim, isto é, a informação é passada e os 

alunos efetivamente recebem-na e quando nós visitamos uma segunda vez, uma terceira vez a escola, 

conseguimos perceber se a informação passa ou não, e na sua maioria a informação fica! No entanto, 

notamos que nas escolas o trabalho é desenvolvido, porque as crianças assim o demonstram. O 



 

grande problema aqui é muitas das vezes o passar a mensagem em casa porque o ser humano funciona 

muito por imitação e então sendo este o nosso comportamento já de raiz, muitas das vezes, mesmo 

aprendendo comportamentos corretos, e hábitos corretos, nas escolas, promovidos pelos professores, 

pelos funcionários, e mesmo por nós quando lá vamos fazer as ações de formação (...) nota-se que 

após, quando se coloca a questão ao aluno: mas consegues fazer isto em casa?; conseguem 

implementar?; passar a mensagem aos pais? – muitas das vezes recebemos o feedback que não existe 

tanto interesse por parte dos Encarregados de Educação, ou mesmo da família, muitas das vezes, 

nestas questões ambientais, o que preocupa um pouco! Porque as asneiras cometidas pelos pais irão 

influenciar o futuro dos filhos!” 

 

 
E3:  
 

“Em algumas eu acredito que sim. Noutras, não”.  

 

 
E4:  
 

“Eu peço sempre para eles fazerem isso. Alias, digo-lhes sempre que a tarefa que peço é essa, mas 

chega muito pouco. Da perceção que eu tenho. De vez em quando falam, quando vamos a 1.ª ou a 2.ª 

vez à escola, mas depois disso (…)”.  

 

O plano de EA do município é 
suficiente? 

 
 E1:  
  

“Eu diria que o Plano de EA que nós temos aqui, da divisão, e falando apenas deste, é suficiente para 

o que são as necessidades e as expectativas das escolas. Para a população em geral, e mesmo 

internamente para os funcionários, não é, não tem sido nos últimos anos, apesar de ter sido inscrito 

nos últimos 3 anos, uma ação direcionada para o interior, nós não temos tido a capacidade de a 

implementar, por falta de meios humanos, e portanto, eu acho que é premente, necessário haver esse 

empenho de fazer mais, cá dentro”.  

 
 
E2:  
 
“Eu acho que já existe muito trabalho realizado, mas o trabalho não pode ser feito sozinho, isto é, 

existem realmente estas ações de sensibilização, de maneira a fazer entender à população as 

problemáticas que existem e as preocupações que o município tem (...), mas tem que haver um 

trabalho de grupo, conjunto! A informação é passada, mas também tem que ser rececionada, 

percebida e executada! Esses comportamentos corretos que numa ação de formação as pessoas 

entendem e ficam sensibilizadas para o assunto, depois têm que passar para a prática, têm de os 

implementar e fazer cumprir”. 

 



 

 
E4:  
 
“Não, ainda não é suficiente, até porque o plano de EA é muito centrado só nas escolas, e não é 

suficiente porque a população em geral tem muita falta de informação”.  

 

Desafios para as políticas de EA ao 
nível local 

 

E1:  
 

 “Atribuir meios que levem a mudanças de comportamento cá dentro, a começar pela senhora da 

limpeza que junta os resíduos que nós separamos ao longo do dia. Isto ainda acontece, nós já em 2009 

distribuímos caixas de separação por todos os gabinetes, durante um ano nós acompanhamos essa 

implementação, distribuímos folhetos também pelos colegas. Entretanto esses equipamentos saíram 

dos gabinetes, houve reestruturação (…) e eu penso que é necessário um investimento interno. Acho 

que essa é uma parte que não tem vindo a ser trabalhada suficientemente e, portanto, deve ser 

trabalhada. Ou seja, não trabalhar só nas escolas, mas também dar o exemplo no interior, fazendo 

cá dentro e demonstrando que é possível fazer lá fora. Porque se nós conseguimos fazer aqui é uma 

forma de dar o exemplo porque temos o público disponível.  

Se for definido que 3 horas por ano, ou 6 horas por ano, são destinadas para EA, os funcionários 

estão disponíveis e é uma forma de termos acesso a uma população que de outra forma não temos, e 

assim, podemos contaminar e desenvolver projetos no exterior levar informação, tal como usamos as 

escolas, usar também a Câmara que tem quase 2000 funcionários para, portanto, replicarmos esta 

nova forma de pensamento que tem que ser implementada”.  

 

“Serem mais integradas, mais versáteis, mais ágeis, transversais!” 

 

 
E2:  
 
“Eu acho que sem dúvida é, começarmos também a vocacionar a nossa formação, não só para as 

comunidades escolares, não só para os jovens, mas também para a comunidade no seu todo (...) todas 

as faixas etárias são importantes, até porque todas têm o seu peso na pegada ambiental, em todos 

estes comportamentos porque todos eles influenciam o bem- estar geral da população e nesta vertente 

do meio ambiente. Portanto, acho que a nível de formação não deveria ser só vocacionada para as 

escolas, mas sim no todo da população e também, aqui, no caso da CMVNG, vocacionar também esta 

formação a nível interno porque acho que se queremos que as coisas sejam implementadas foram 

temos que dar o exemplo de dentro, portanto, acho que era positivo implementar estes 

comportamentos a nível interno – boas práticas, recolha seletiva de resíduos, entre outras vertentes 

(...) sensibilizar mesmo os próprios funcionários para a adoção destas boas práticas e, aí, sim, dar 

uma boa impressão para todos os munícipes, pois dando o exemplo, conseguimos captar mais a 

atenção”.  



 

 
E3:  
 
“Ao nível interno, por exemplo temos uma grande lacuna. Em termos de gabinetes, não é feita a 

separação dos resíduos. Não há esse cuidado de separação de resíduos”.  

  
E4:  
 
“ (…) aqui, pelo próprio serviço da Câmara, em que já foi proposto pela divisão de gestão ambiental 

fazer-se a separação dos resíduos, e depois não é oferecida infraestrutura aos funcionários de limpeza 

para colocarem esses resíduos, separados, ou seja, o que é que acontece, vai tudo misturado!” 

 

 

 

 

 

 


