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Ata  

4ª Reunião Conselho Eco-Escola 

8 Junho 2011 

 

 

Aos oito dias do mês de Junho de 2011 realizou-se, no auditório, uma reunião 

extraordinária do conselho Eco-Escolas do Colégio Valsassina, a quarta reunião deste 

ano lectivo. A reunião contou com a presença dos elementos envolvidos no Programa 

Escola Eficiente, identificados na folha de presença, que se encontra anexa a esta 

acta. 

A reunião iniciou-se com a apresentação da ordem de trabalhos, pelo professor 

coordenador do projecto ecoValsassina/programa Eco-Escolas: 

 

1. Informações 

2. Programa Escola Eficiente 

3. Candidatura ao Galardão Bandeira Verde 

 

Em relação ao ponto 1 o conselho foi informado: 

 Que após a elaboração do plano de acção para o projecto “Escola Eficiente” do 

INAG foram tomadas as primeiras medidas de forma a colmatar algumas 

lagunas que foram identificadas. 

 Que no próximo dia 17 deste mês irá realizar-se a cerimónia de entrega de 

Diplomas relativos ao primeiro ano deste programa. 
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Sobre o ponto 2, o conselho começou por definir os elementos que irão representar o 

Colégio cerimónia de entrega de Diplomas relativos ao primeiro ano deste programa, 

em Constância, no próximo dia 17 de Junho. Foi deliberado que, tendo em conta que 

os alunos do 9º ano encontram-se na véspera dos exames nacionais e o facto deste 

programa no Colégio ter envolvido de forma activa alunos do 8º ano, deviam ser estes 

a representar a escola neste evento. Foram escolhidos os alunos, que serão 

acompanhados pela professora Andreia Luz. 

O Conselho procedeu ainda a uma avaliação da implementação do programa ao longo 

deste ano lectivo. Todas as etapas definidas para o primeiro ano do programa foram 

cumpridas, designadamente: a realização de uma detalhada auditoria aos locais e 

equipamentos associados ao consumo de água e a elaboração de um plano de acção 

para 2 anos. Foi realçado que muitas das medidas incluídas neste plano foram já 

iniciadas, sendo de destacar a parceria com a empresa All Aqua, que não só 

possibilitou reforçar a auditoria, neste caso com uma avaliação externa, bem como 

levou à instalação de redutores de caudal em muitos equipamentos (torneiras e 

autoclismos). Foi sugerido, para o próximo ano lectivo uma nova auditoria, de modo a 

verificar todos os dados. 

Foram então recolhidos dados (relativos ao plano de acção e medidas anexas) com 

vista à elaboração relatório final e candidatura ao Galardão Eco-Escolas. 

 

 

 

 

 

Colégio Valsassina, Lisboa, 8 de Junho de 2011 

 


