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Dados da Entidade Promotora (ONGA)

Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza

Nº de Registo  Nacional de Organizações não Governamentais e Equiparadas (RNOE): 10N

Centro Associativo do Calhau - Bairro do Calhau - Parque Florestal de Monsanto

1500 - 045 Lisboa

21 778 84 74

http://www.quercus.pt

DADOS DO (A) PROFESSOR(A) COORDENADOR(A)

José Manuel Esteves Marques Janela

245 300 000

DADOS DA ESCOLA

http://www.aejr.pt/

Agrupamento de Escolas José Régio

Rua João Villaret, nº1

7300-190 Portalegre



Designação: 

Parcerias:

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Nº de Participantes (esperado)/  por 
ano de escolaridade e/ou Grupo-Alvo

Importância da Ação na Difusão da 
Educação Ambiental /EAS

Atividade(s) de divulgação/ 
material(ais) produzido(s) no âmbito 

da ação

Instrumentos de avaliação da ação

AÇÕES A DESENVOLVER  NO ÂMBITO DO PROJETO  | 2022-2023                    

Cartazes de divulgação / Folhetos, exposições, apresentação em formato electrónico

Outras informações que sejam pertinentes e contribuam para a avaliação da ação

Apresentação de comunicações e realização de exposições alusivas às várias áreas temáticas ambientais (conservação da 
Natureza, resíduos, recursos hídricos, ordenamento do território, agricultura biológica, etc.) 

 Autarquias, Associações, Empresas públicas e privadas, Instituto de Emprego e Formação Profissional, outras entidades 
governamentais

Dinamização de ações e iniciativas de sensibilização ambiental em diferentes instituições do país - inclui ações pontuais e 
projetos em curso

Acção relevante para a difusão da Educação Ambiental para a Sustentabilidade

Avaliação dos organizadores e participantes nas acções

50 participantes por cada instituição visitada / Grupo-alvo: Gestores, empresários, técnicos e decisores políticos



Designação: 

Parcerias:

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Nº de Participantes (esperado)/  por 
ano de escolaridade e/ou Grupo-Alvo

Importância da Ação na Difusão da 
Educação Ambiental /EAS

Atividade(s) de divulgação/ 
material(ais) produzido(s) no âmbito 

da ação

Instrumentos de avaliação da ação

Cartazes de divulgação / Folhetos, exposições, apresentação em formato eletrónico

Avaliação dos professores e alunos da escola 

Outras informações que sejam pertinentes e contribuam para a avaliação da ação
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Dinamização de ações de sensibilização ambiental em diferentes escolas do país - inclui projetos em curso tais 
como o Green Cork Escolas, Green Cork Escuteiros, Biotrans ou Life LiveAdapt

Agrupamentos de Escolas, Centro de Formação de Professores do Nordeste Alentejano, Autarquias, Empresas

Apresentação de comunicações, realização de exposições e oficinas práticas alusivas às várias áreas ambientais 
(conservação da Natureza, resíduos, recursos hídricos, ordenamento do território, agricultura biológica, etc.) 

50-200 participantes por cada escola visitada / Grupo-alvo: Educadores e alunos do ensino básico e secundário

Acção relevante para a difusão da Educação Ambiental para a Sustentabilidade 



Designação: 

Parcerias:

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Nº de Participantes (esperado)/  por 
ano de escolaridade e/ou Grupo-Alvo

Importância da Ação na Difusão da 
Educação Ambiental /EAS

Atividade(s) de divulgação/ 
material(ais) produzido(s) no âmbito 

da ação

Instrumentos de avaliação da ação

Cartazes de divulgação, notícias em site, Facebook e Instagram / Folhetos, fichas de campo

Avaliação dos participantes nas acções

Outras informações que sejam pertinentes e contribuam para a avaliação da ação
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Dinamização de acções de sensibilização ambiental de carácter eminentemente prático, realizadas em 
campo, em diferentes locais do país

Agrupamentos de Escolas, Clubes Ciência Viva nas Escolas, Autarquias,  Associações, Empresas públicas e 
privadas, Entidades Governamentais

Sensibilização, através de acções práticas a realizar em espaço natural, para a conservação dos recursos 
naturais nas várias áreas ambientais trabalhadas (conservação da Natureza, resíduos, recursos hídricos, 

ordenamento do território, agricultura biológica, etc.) 

30 -100 participantes por cada acção realizada / Grupo-alvo: cidadãos em geral

Acção relevante para a difusão da Educação Ambiental para a Sustentabilidade



Designação: 

Parcerias:

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Nº de Participantes (esperado)/  por 
ano de escolaridade e/ou Grupo-Alvo

Importância da Ação na Difusão da 
Educação Ambiental /EAS

Atividade(s) de divulgação/ 
material(ais) produzido(s) no âmbito 

da ação

Instrumentos de avaliação da ação

Resumo de reuniões, documentos técnicos de trabalho

Capacidade de intervenção nas decisões tomadas

Outras informações que sejam pertinentes e contribuam para a avaliação da ação
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Iniciativas de representação em organismos cujo trabalho (total ou parcial) incida nas questões ambientais

Agrupamentos de Escolas, Conselhos Eco-Escolas, Autarquias,  Associações, Empresas públicas e privadas, 
Entidades Governamentais, Conselhos consultivos, Conselho de Cogestão do Parque Natural da Serra de São 

Mamede

Apresentação de propostas, discussão e sensibilização nas várias temáticas ambientais (conservação da 
Natureza, resíduos, recursos hídricos, ordenamento do território, agricultura biológica, etc.) 

Número de participantes: variável / Grupo-alvo: Técnicos e decisores na área do ambiente

Acção relevante para a difusão da Educação Ambiental para a Sustentabilidade 



Designação: 

Parcerias:

Objetivos Pedagógicos e Ambientais

Nº de Participantes (esperado)/  por 
ano de escolaridade e/ou Grupo-Alvo

Importância da Ação na Difusão da 
Educação Ambiental /EAS

Atividade(s) de divulgação/ 
material(ais) produzido(s) no âmbito 

da ação

Instrumentos de avaliação da ação

A Presidente da Direção Nacional da Quercus

Artigos escritos, registos audio e vídeo

Alcance e impacte das mensagens transmitidas

Outras informações que sejam pertinentes e contribuam para a avaliação da ação

Ação relevante para a difusão da Educação Ambiental para a Sustentabilidade

AÇÕES A DESENVOLVER  NO ÂMBITO DO PROJETO  | 2022-2023                    
Participação em iniciativas de divulgação ambiental em diferentes meios de comunicação social nacional - inclui rubricas 

regulares "Minuto Verde" (RTP 1), rúbrica "Ambiente em FM" (Rádio Elvas/Montemor/Campo Maior)

Comunicação social privada e pública

Apresentação e coordenação de rubricas ambientais, elaboração de artigos escritos, resposta a solicitações e tomadas de posição 
pública nas várias temáticas ambientais (conservação da Natureza, resíduos, recursos hídricos, ordenamento do território, 

agricultura biológica, etc.) 

Número de participantes: variável (na ordem das centenas-milhares) / Grupo-alvo: cidadãos em geral


