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Site Alterações Climáticas
Cerimónia da entrega dos prémios escolares “Alterações Climáticas”
Adaptação a nível local
Educação e prémio AC
No dia 2 de março de 2016 decorreu no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da
Projetos Setoriais
Universidade do Porto a Cerimónia da entrega dos prémios do Concurso Escolar "Alterações
Cooperação Bilateral
Climáticas", no âmbito do projeto “Clima@EduMedia –Alterações Climáticas: Aprender
Ações Complementares
através do Média Escolares”.
Concursos
O projeto Clima@EduMedia engloba a atribuição de 3 prémios para implementação das
medidas vencedoras de mitigação e adaptação nas escolas:
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Categoria A – Adaptação: 30.000 euros
Categoria B – Mitigação: 30.000 euros
Categoria C – Alterações Climáticas (mitigação e adaptação): 40.000 euros
Concorreram a este concurso 21 projetos de 14 escolas, de Norte a Sul do país. As propostas
recebidas foram avaliadas por um júri composto por elementos da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, Agência Portuguesa do Ambiente e DireçãoGeral da Educação,
conforme previsto no regulamento do concurso.
Os vencedores do concurso escolar "Alterações Climáticas" foram os seguintes:
Categoria A – Adaptação
Escola: Agrupamento de Escolas da Lourinhã Escola Secundária Dr. João Manuel da
Costa Delgado
Título do projeto: A água – um recurso renovável na Escola

Categoria B – Mitigação
Escola: escolaglobal® Getting Greener (eGG)
Título do projeto: escolaglobal®  Colégio das Terras de Santa Maria

Categoria C – Mitigação e Adaptação
Escola: Agrupamento de Escolas de Vendas Novas
Título do projeto: Atuar hoje, pelo futuro

Foram ainda atribuídas duas menções honrosas às seguintes propostas das escolas:
Categoria B – Mitigação
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=x185

1/5

31/03/2016

APA  Últimas Notícias

Escola: Agrupamento de Escolas da Lourinhã  Escola Secundária Dr. João Manuel da
Costa Delgado
Título do projeto: Produção de energia fotovoltaica e Eficiência energética na Escola

Categoria C – Mitigação e Adaptação
Escola: Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte / Agrupamento de Escolas
Marinha Grande Poente
Título do projeto: Medidas de Adaptação e de Mitigação das Alterações Climáticas na
minha escola

Veja aqui o programa da cerimónia.
Para mais informações consulte:
http://www.climaedumedia.com/videos_concurso.html

Dezembro 2015
Evento paralelo sobre o Programa AdaPT na Conferência das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas (COP21  Paris)
No dia 11 de dezembro teve lugar o evento paralelo sobre o Programa AdaPT na Conferência
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que contou com a presença do Sr. Secretário
de Estado do Ambiente, Carlos Martins.
O Secretário de Estado destacou a importância da adaptação às alterações climáticas,
especificamente quando as alterações climáticas são suscetíveis de ter impactos adversos e
como o Programa AdaPT veio ajudar Portugal nesta matéria.
O presidente do Conselho Diretivo da APA, Nuno Lacasta, apresentou a experiência de
Portugal na utilização dos fundos EEA Grants para iniciar a implementação de projetos de
adaptação em Portugal e fez uma avaliação muito positiva da iniciativa, salientando o impacto
dos projetos de maior dimensão financiados no âmbito do programa.
Ambos enfatizaram o papel da cooperação e da partilha de experiências entre as instituições
nacionais neste contexto, mas também o papel profícuo do EEA Grants em promover essa
cooperação.
Madalena Lucas, ponto focal para o EEA Grants em Portugal, destacou a importância deste
mecanismo de cooperação bilateral e apoio aos programas em curso e apresentou o contexto e
a estrutura segundo as quais opera o EEA Grants.
Em representação do projeto ClimAdapt.Local, o maior projeto do Programa AdaPT, o Prof.
Filipe Duarte Santos focou a integração da adaptação e planeamento a nível municipal, visando
a capacitação de técnicos municipais em adaptação e a produção de estratégias de adaptação
municipais, aspeto crucial para Portugal neste domínio.
O evento foi bem recebido pelo público presente, o que encoraja a continuação do trabalho
neste domínio. Houve também um grande interesse de alguns países em desenvolvimento na
iniciativa, o que confirma que a adaptação às alterações climáticas é uma preocupação ao nível
mundial.

Ver os documentos:
Agenda do evento;
Programa AdaPT  Flyer;
Programa AdaPT  Booklet;
Apresentação  EEA Grants;
Apresentação  Programme AdaPT;
Apresentação  Municipal Climate Change Adaptation Strategies in Portugal.

Setembro de 2015
Sessão Pública de divulgação dos Projetos
No dia 16 de setembro decorreu no salão nobre do MAOTE a Sessão Pública de divulgação
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=x185
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