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 Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois reuniu, na sala A de sessões, o 

conselho Eco-escolas, sob a presidência do coordenador do Departamento Eco-Escolas, 

professor Sérgio Duarte, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:   

 Ponto um: Apresentação dos elementos do conselho; 

     Ponto dois: Apresentação do programa Eco-Escolas aos novos membros; 

     Ponto três: Normas de funcionamento do conselho; 

     Ponto quatro: Apresentação parcial dos resultados da auditoria ambiental; 

     Ponto cinco: Discussão de proposta para elaboração do plano de ação; 

     Ponto seis: Eco-Código; 

     Ponto sete: Outros assuntos. 

 

 A reunião teve início com a apresentação individual dos diversos elementos que 

constituem o conselho Eco-Escolas.  

 No que concerne ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o professor Sérgio Duarte, 

apresentou o programa Eco-Escolas aos novos membros, salientando a importância da 

valorização de projetos de cariz ambiental, referiu os passos para uma escola conseguir a 

Bandeira Verde Eco-Escolas, apresentou os parâmetros pelos quais a escola é avaliada todos os 

anos e deu seguimento ao ponto três da ordem de trabalhos, onde apresentou as normas de 

funcionamento do Conselho Eco-Escolas. 

 A reunião do Conselho Eco-Escolas prosseguiu com o ponto quatro da ordem de trabalhos 

e com a apresentação, por parte do professor Sérgio Duarte, dos resultados parciais da auditoria 

ambiental realizada à escola, os quais são muito importantes para a definição do plano de 

ação. O tratamento da informação permitiu concluir que, em comparação com o ano letivo 

anterior, se registou uma evolução positiva em todas as áreas, à exceção da “Gestão Ambiental 

da Escola” e da “Energia” que mantiveram os níveis do ano anterior. A área da “Biodiversidade” 

melhorou significativamente o seu resultado, fruto do trabalho desenvolvido na identificação e 

plantação de exemplares endémicos. A área da “Mobilidade”, apesar de uma pequena 

melhoria, ainda apresenta valores inferiores. 

Em relação à mobilidade, o conselho considera muito difícil registar progressos nesta área 

pois o resultado obtido está muito relacionado com a elevada utilização do transporte particular, 

em detrimento do transporte público e/ou partilha de transporte particular, por parte de 
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professores e auxiliares da ação educativa e também de muitos alunos. Relativamente à 

possibilidade de criar uma estrutura na escola para o parqueamento de bicicletas, a escola 

considera que o mesmo não é viável por razões de segurança, no entanto, a mesma está a 

trabalhar em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, no sentido de adequar a 

circulação automóvel, nas imediações da escola, por forma a criar um maior sentido de 

segurança e que esta possa facilitar o uso da bicicleta, por parte da comunidade educativa. 

 No que se refere à energia, o professor António Pinto, responsável pela eficiência 

energética, informou que a escola está a proceder à substituição gradual de lâmpadas 

fluorescentes por lâmpadas led nas diversas salas de aula e que em breve mais de cinquenta por 

cento das salas estará apetrechada só com estas lâmpadas.  A colocação de estores e/ou 

cortinas nas janelas, já foi implementada, em todas as salas. A implementação de outras 

medidas de eficiência energética, tais como a promoção de energias renováveis, vidros duplos 

e calafetagem das janelas está para breve. A professora Cristina Duarte, Presidente do Conselho 

Executivo, referiu que esta situação está a ser trabalhada, no âmbito de fundos europeus e que 

em breve a escola será objeto de obras nesse sentido. Neste sentido, é de salientar também os 

bons resultados obtidos ao nível da correta separação dos resíduos, que têm permitido a 

diminuição do valor da tarifa de resíduos sólidos, aplicada na fatura mensal da água.  

No que se refere ao ponto cinco da ordem de trabalhos, discussão de propostas para 

elaboração do plano de ação, apresentaram-se os Projetos em curso este ano letivo, as 

parcerias, os projetos ABAE, nos quais a escola possivelmente se irá inscrever e nas que já se 

inscreveu. 

Foram também apresentadas fotografia de algumas atividades/projetos já realizados, 

nomeadamente: Clean Up the World; BioHortaGZ; Eco-cartão; Comemoração do Dia Mundial 

das Montanhas, Dia Nacional do Mar; Espaço BioLife.GZ, Sessões Ambientais entre outras. 

 No que se refere ao ponto seis da ordem de trabalhos, o conselho procedeu à votação e 

seleção das frases a constar no Eco-Código para este ano letivo. De referir que as frases a 

votação resultam de uma seleção feita, pelo Departamento Eco-Escolas, entre todas as frases 

que alunos de diversas turmas escreveram para constar no Eco-Código. As frases mais votadas 

foram as seguintes: “O nosso planeta sem água = Um planeta sem vida”; “Para o ambiente 

ajudar, temos muito que mudar”; “Se quer continuar a respirar, o planeta comece a preservar”; 

“Deite os resíduos no lixo, não deite o seu futuro!”; “Se os animais não queres matar, não deves 

contaminar”; “Se resíduos no chão deitar, o mar vai sujar”; “Pense 4 vezes antes de se precipitar… 

recupere, reduza, reutilize e recicle”; “Se o planeta é de todos, porque o sujas? Faz do meio 

ambiente o teu meio de vida”; “A floresta está a sofrer e a chorar, entra em ação e toca a 

reflorestar”; “Se saudável queres crescer, alimentação equilibrada tens de ter”; “Anda de 

bicicleta para a tua saúde melhorar e a do planeta preservar” e “Muda a tua alimentação e ela 
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muda-te a ti”. De referir que as mesmas serão traduzidas para Inglês, Espanhol, Francês e 

Alemão. 

 Por último, em Outros Assuntos, o professor Sérgio Duarte, informou que no dia vinte e cinco 

de março terá lugar a cerimónia do Hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas dois mil e vinte/dois 

mil e vinte e um.  

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

O presidente __________________________________________ 

                                                                            (Sérgio Duarte) 

O secretário___________________________________________ 

                                                                              (António Pinto) 

 


