
Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social, Educação 

Ambiental, Eficiência Energética, Educação, População, Educação para o 

Desenvolvimento, Energia, Pegada Carbónica, Educação para a Saúde, Respeito, 

Educação para a Cidadania, Educação para a Democracia, Educação do Consumidor, 

Educação ao ar livre, Ensino Experimental, Educação Artística, Trabalho, Conservação, 

Educação Anti-racista, Educação para a Igualdade de Género, Educação para o Futuro, 

Água, Mobilidade Sustentável, Direitos Humanos, Valores, Reciclagem, Educação 

Multicultural, Anti-Violência, Futuro, Biodiversidade, Educação Alimentar, Gestão de 

Recursos, Educação para a Paz, Liderança, Educação Cooperativa, Biodiversidade, 

Comunidades de Aprendizagem, Ecossistema, Sustentabilidade, Inteligências Múltiplas, 

Partilhar, Cooperar, Educação para o respeito, Gestão, Tolerância, Literacia, Eco-

Escolas, Ciência, Inovação, Competências, Educação para o património, Participação 

Pública, Agenda 21, Deveres, Direitos, Qualidade de Vida, Natureza, Conhecimento, 

Agir, Recursos Naturais, Princípio da Precaução, Futuro Comum, Gerações futuras, 

Economia, Educação para o Consumismo, Poluição, Relações Internacionais, Saúde, 

Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis, Turismo de Natureza, Redução da 

Pobreza, Responsabilidade Colectiva, Participação Cívica e Boa Governação, Justiça e 

Ética Intergeracional, Pegada Ecológica, Biocapacidade, Desenvolvimento Sustentável, 

Progresso, Áreas Protegidas, Poluição, Ética, Valor Intrínseco, Ordenamento do 

Território, Geodiversidade, Razão, Estratégia, Parceria, Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio, Política de Ambiente, Cultura, Criatividade, Compromisso, Aprender, 

Ecologia, Solidariedade, Visão, Sociedade de Aprendizagem, Responsabilidades 

Colectivas, Escola, Família, Coesão social, Aquisição de Saber, Mudança, Cidadania 

Participativa, Solidariedade intergeracional, Biosfera, Vida, Terra. Um só Mundo.  

 

A sustentabilidade na nossa escola 

 

 

 

 

 

ecoValsassina-geração96 

Carolina Fonseca, Diogo Silva, Gonçalo Pereira, 

Pedro Leal, Vasco Diogo 
 

geracaoecovalsassina.blogspot.com 



… uma escola onde as preocupações com o impacte 

da sua atividade no Planeta, em particular, no clima 

foram integradas na gestão quotidiana, levando à 

determinação de ações de gestão da actividade que 

reduzem o seu impacte no ambiente, com benefícios 

económicos e sociais. 

A nossa visão de futuro … 

Atuando a nível Local, mas a 

pensar Globalmente. 



Como caminhar para a Sustentabilidade? 

• Diagnóstico detalhado e definição de metas  (a médio e longo prazo) 

• Envolvimento e Participação de todos os atores da comunidade escolar: 

Separação do Poder do Processo: “Todos iguais” 

• Definição de uma Estratégia e Política, e de Planos Anuais de Redução 

• Trabalho transversal às três vertentes do Desenvolvimento Sustentável 

(ambiental; social; económica) 

• Avaliação e monitorização permanente: vontade de fazer mais e melhor 

– Validação externa do processo e resultados. Parceiro: Ecoprogresso. 

• Criar condições para continuidade ano após ano 

• Replicação das ações/Continuidade: Escola-Famílias-Comunidade 

• Empreender, Inovar, Ser diferente… vontade de dar o exemplo. 1ª 

escola em Portugal a caminho de se assumir como uma Low Carbon School 

http://new2.cvalsassina.pt/images/stories/links/Ecovalsassina/Gestao_Voluntaria_de_Carbono/cvalsassina_estrategia_&_politica_low_carbon.pdf
http://new2.cvalsassina.pt/images/stories/links/Ecovalsassina/Gestao_Voluntaria_de_Carbono/cvalsassina_estrategia_&_politica_low_carbon.pdf
http://new2.cvalsassina.pt/images/stories/links/Ecovalsassina/Gestao_Voluntaria_de_Carbono/cvalsassina_estrategia_&_politica_low_carbon.pdf
http://new2.cvalsassina.pt/images/stories/links/Ecovalsassina/Gestao_Voluntaria_de_Carbono/cvalsassina_estrategia_&_politica_low_carbon.pdf
http://new2.cvalsassina.pt/images/stories/links/Ecovalsassina/Gestao_Voluntaria_de_Carbono/cvalsassina_estrategia_&_politica_low_carbon.pdf
http://new2.cvalsassina.pt/images/stories/ano_lectivo_2010/plano_red09-10.pdf
http://new2.cvalsassina.pt/images/stories/ano_lectivo_2010/plano_red09-10.pdf


Cálculo da Pegada Carbónica Anual 
De acordo com:  

• Diretrizes do Protocolo de Gases com Efeito de Estufa do WRI e WBCSD 

• Metodologias do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC)  

• Metodologia adotada a nível nacional constante do Inventário Nacional de 

Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos (INERPA) 

 

O cálculo das emissões de GEE envolve: 

• Elementos  de todos os sectores da escola  

• Monitorização permanente de dados (em particular dos consumos energéticos) 

Ferramenta para cálculo da Pegada Carbónica 



Participação de todos os atores da comunidade escolar 

O Conselho Eco-Escola junta elementos de toda a 

comunidade (são aplicadas metodologias para 

participação activa de todos). 

Conferências para alunos, professores e 

funcionários; Ações de informação e 

sensibilização; Visitas de estudo para 

alunos e funcionários (na imagem: visita 

dos funcionários à CTRSU da 

Valorsul).  

Carta Ambiental do Colégio Valsassina 

Processo que envolveu um período de discussão, 

dirigido a todos os elementos da comunidade 

escolar.  Disponível AQUI. 

http://www.cvalsassina.pt/CARTA AMBIENTAL-valsassina.pdf


Em ação … Os alunos como agentes 

Compostagem de alguns 

resíduos da cantina e dos 

desperdícios dos espaços 

verdes. O composto é utilizado na 

horta do jardim-de-infância. 

Ateliers de alunos para alunos 

Comunicação/ Formação de alunos para alunos. 

Equipa ecoValsassina-geração96 em ação… 



Vidros duplos Lâmpadas 

economizadoras 

Aproveitamento da energia solar 

(fotovoltaico; colectores solares 

aquecem as águas nos 

balneários e no bar) 

Em ação (campus do Colégio Valsassina) 

Transversal a todas as atividades: Avaliação e 

Monitorização permanente (consumos 

energéticos, água, resíduos, etc.) 
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Consumo anual de água 

Todas as salas de aula e 

gabinetes/secretarias estão equipadas 

com cartazes, etiquetas de 

sensibilização e ecopontos (todos os 

materiais foram construídos e 

distribuídos pelos alunos). 

Gestão de recursos… 

Envio de faturas das mensalidades dos alunos e 

das circulares/comunicação com os 

pais/encarregados de educação por email. 

Redução consumo de água (através, por exemplo, da 

instalação de redutores de caudal nas torneiras). 

Sistema de Gestão de resíduos 

no Colégio Valsassina 

elaborado em parceria pelo 

conselho Eco-Escolas e pelo 

órgão de gestão da escola. 



Cidadania ativa… 

Ensino Experimental.  

Por  exemplo: Produção 

de biodiesel a partir de 

óleo alimentar usado. 

Elaboração e publicação de artigos em 

Português e em Inglês. Ex: Participação nos 

Jovens Repórteres para o Ambiente (PT; EN). 

Apresentação de comunicações 

em conferências. 

Campanhas de causas 

sociais 

Ex. recolha de livros 

para PALOP. 

http://yre-connect.com/on-the-way-to-a-low-carbon-schools-the-work-developed-in-colegio-valsassina-lisbon-portugal-and-holmegardsskolen-kobenhavn-sv-denmark/
http://www.jra.abae.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=433
http://yre-connect.com/on-the-way-to-a-low-carbon-schools-the-work-developed-in-colegio-valsassina-lisbon-portugal-and-holmegardsskolen-kobenhavn-sv-denmark/


Responsabilidade social e ambiental 

• Taxa de Carbono aplicada a deslocações/visitas de estudo 

• Compensação de emissões inevitáveis 

• Apoio a projetos com vertente social 

•  Promover a manutenção da biodiversidade e a defesa da Natureza. 

• Parceria com Agência Cascais Natura: adoção de um talhão no Parque Natural 

Sintra Cascais: Reflorestação com espécies autóctones 

• Publicações do Colégio Valsassina são Neutras em Carbono 

• Exemplo: Gazeta Valsassina 

• Parcerias com associações/ONG’s da Comunidade local 

• Comunicação/Relação Escola-Famílias: 

geracaoecovalsassina.blogspot.com   

co2amais.blogspot.com 

“Pequenos gestos…” 

“Ferramentas para a sustentabilidade” 

Redução de 45% da Pegada Carbónica 

http://co2amais.blogspot.pt/2011/09/colegio-valsassina-caminho-de-uma-low.html
http://geracaoecovalsassina.blogspot.pt/search/label/1 Aluno 1 %C3%81rvore 1 Compromisso
http://new2.cvalsassina.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=61
http://geracaoecovalsassina.blogspot.pt/
http://co2amais.blogspot.pt/
http://new2.cvalsassina.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=112
http://new2.cvalsassina.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=108

