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Contagem decrescente para candidatura
a concurso escolar
A nossa escola está a participar no concurso escolar "Alterações Climáticas", no
âmbito do projeto Clima@EduMedia – Aprender através dos Média Escolares,
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promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente enquanto gestora do Fundo

nov 2013 (7)

Português de Carbono e Operador do Programa AdaPT. O prazo de candidatura a

jun 2013 (1)

este projeto, que envolve toda a comunidade escolar, termina no dia 30 de
novembro, do presente ano.

mai 2013 (1)
mar 2013 (3)

A adaptação e a mitigação das alterações climáticas são os principais objetivos da

fev 2013 (2)

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, no âmbito deste projeto. Para

Notícias +populares

alcançar estes objetivos, os alunos foram envolvidos desde o início, momento em
que se procedeu ao levantamento de hábitos e consumos que poderiam ser
melhorados e/ou minimizados. No início de novembro, foi colocado online um
questionário intitulado ”Pegada Ecológica”, para perceber os hábitos da
comunidade escolar relativamente a práticas diárias. Os alunos, sob orientação de
professores, efetuaram observações, medições e registos, que permitiram propor
medidas, e entrevistaram especialistas, em áreas relacionadas com a temática, para
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esclarecerem dúvidas e aprofundarem conhecimentos relacionados com as
alterações climáticas, mas também para aferir se as atividades propostas constituem
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medidas relevantes de adaptação e mitigação das alterações climáticas. As
entrevistas foram previamente preparadas pelos alunos. Como resultado desta fase
de candidatura, propuseramse diversas atividades que irão decorrer entre março de
2016 e março de 2017.
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O valor global dos prémios atribuídos aos projetos selecionados pelo Júri do
Concurso “Alterações Climáticas” será de 100.000 euros, distribuídos da seguinte
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forma: Adaptação  30.000 € (categoria A); Mitigação  30.000 € (categoria B);
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Alterações Climáticas: adaptação e mitigação – 40.000 € (categoria C).
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A nossa Escola concorrerá apenas a uma das categorias, pelo que aguardamos com
expectativa os resultados do concurso, com divulgação prevista para fevereiro de
2016.
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